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-ఆన్' నుండి “అశ్విని” వజకు 
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: కొమత్హైజు: వేంకట లక్షణరాన్ర, 3 ఎక్. 



ప్రకాశకులు .. 

కా నా గేశ్యర రావు, 

సరంనసం కారాాలయము ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వన్వ కార్యాలయము 
ముద్రితము : 

[ సర్వస్వామ్య సంకలిత ము ] 



ద్వితీయస ంవుటమునకు నిలేఖకులు 

ర్తి ఆచంట. హన . ee. +++ అపస్తారము య్ 

బి, ఏ ఎమ్, బి అండ్ సీ ఎప్ భిపగ్రశ్న, | 

శ్ర wires నాగేశ్యరరావుగారు  ... 4 అనాహతము 
అనుభవసారము . 

అపకోమానుభూతి . 

: ఆల్లమ్మ పృభువు 

(శ్రీ కొంపెల్ల జనార్దన రావుగారు లల... అప్పాకావ్యు సరజాడ 
అప్బాశరావ్చు, బసవరాజు 

ఫా శ) కాజా కొచ్చెర్లకోట రామచంద్ర . 
వేంకట కృష్ణ రావుగారు, భి, వీ 2... ౯* అమరకము 

(శ్ర కొమత్రైజు వేంకటలక్షుణ రావుగారు, eee +++ అనంతామాత్యుడు 

: ఎమ్, ఏ, అనపోతారెడ్డి 

అనవేమారెడ్డి" 

అనాగరకసంభుయు 

అనుమానము 

_ అ నేకవర్ష సమాకరణము 

. అన్నయ్య, "తెనాలి. 

. అప్పకవి. 

అబ్బయామాత్యుండు 

 అభౌెవము 

అభిజ్ఞానళాకుంత లము 

' అర్థక్మాస్ర్రకులు 

. అలీంకారములు 

న . ... అల్లోపనిమత్తు 
. న . అవళారములు 

అవధానము 

. అశోకవర్గను(డు 

ఆ) గం. దూర్య్వాసళాయ్ర గారు rr ... అన్న ఖేని | 
ee ee oe ఆపస్మారము . 

రకము 

పిత్తము 

. . అట కము 

శ్రీ గొబ్బూరి 'జేంకటానందరాఘువ. . 

శావుగారు క ర్చి. వ ee అనూరాధ -. 

అపభరణి. 
అర్జునీనడ. త్ర యులం 



౨ 

® గోశుటి జోగి రాజుగారు, oe 

అసిస్టెంట్ డై డైరెక్టర్ ఆఫ్ అ తక్. 

"టు 

(శ్ర చివుకుల వేంకట
రమణ శా త్రీగారు a

 

శ్రీ టి. ఆర్. చింకామణిగారు, -. . 
“ఎకు ప పిపాచ్..డి 

సంస్కృత భాసా ప్రభానోప న్యాసకులు, 
మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయము. 

(శ్రీ టి. యక. రామచంద్రకాగారు.. ... 

' ఆక్కెయలాజికల్ అసిస్టెంట్, 
గవర్న మెంటు మూ్య్యూజియమూ, మద్రాసు 

శ్రీ భావరాజు 'వంకటక్ళస్థ రావుగారు, ae 

బి. ఏల బి, ఎల్. 

శ్రీ మానవల్లి రామకృ్ణకవిగారు, ఎక్స, ఏ. +. 

(8 మామిడిపూడి వేంకటరంగయ్యగారు, . 

ఎమ్, ఏ, 

“శ్రడర్, డిపార్ట్ మెం శక్ అఫ్ హిస్టరీ 

పోలిటిక్స్ అండ్ ఎకనమిక్. 

_మహోపాధ్యాయ, ఆంధ ధృకళాప్రశార్ల 

శ వేదము వేంకట రాయశా్రీగారు ల 

తీ కల్యాణానందభా ంధ్ర ప్రీస్వామివారు . | . 

ఎ అ్రయనమయా 

చితక అనొ స 

అనుము 

వ అరం 
క అర ౬టికోర తలం బవ 

6౪౭ "*అప్పల్ణహాకీ ఆది కిత్లులు b 

౩౭ ఆఘ రాక ఉన్యూపమయు 

అయ్య నార్, 

904 అక్ ఢోయయాయు 

అభి పే మేక నాటకము. 

458 అమృరా 2౫ విజయాదెశ్యండ 

అమ రాజకి షువరనుంరకు 
_ fo mn 

= + ఆఅక్క్న ఆహా ము 

థ్ **అరాజక్త 

ఆర్హళా। జవం ము 

*అనితుడవ వచే త ము 



రజో మానందము. విజ్ఞానము పురుషార్థము. విజ్ఞానము పరమార్థము. 
జ 

విజ్ఞానము సరబ్రృవ్మాము. విజ్ఞాన తరంగములు విశ్వవిలా నములు, శత్రు 

జ్జులు; కవులు, గాయకులు, శిల్పులు, మంత్రులు, యోధులు, వుతాధిపతులు, 

'త్యాగులు, కార్మికులు మొదలగు వజ్ఞానోహనకులు దేశ కాలపా త్రావరణాతిత 

. మైన విజ్ఞానా రాధనమును మాన వధ ర్మాభ్యుదయమునకుం చేయుచున్న విధ 

మును విజ్ఞానోదంత వమునంత ముఖములను విశదము చేయుచున్నది. 

ఆంధ ధ్రవిజ్ఞానసర్వస్వమును నీ మహాశకార్యమును యథాశ్తిని నిర్వ 

పీంచుట కుష క్షమించి న విధము మొదటిసంపుటమునందలి (ప్రస్తావనయందు 

విశదీకరింపంబడినది. రెండన సంపుటమునం దిచర్విత చర్వణ మనవసరము. రెండవ 

సంపుటమును ప్రకటించు టయందుం గలిగిన కాలవిలంబనము. వర్తమాన చేశ 

పరిస్థితులం దనివార్యము. బహుజన సాహాయ్యమునను, విశే సాధనసంపద 

వలనను సాధ్యమైన ప్ర పచురణమునందు "కాలవిలంబనము సహజము, రెండవ 

సంపుటమునకు వ్యానములను వ్రాసి ప్రచురణమును సాధ్యము'చేసిన వ్యాన 

లేఖకులకు వందనములు. మాకుంగావలసిన ఛాయాచిత్ర, ములనొనంగి ద్వితీయ 

సంపుటమునందు ముద్రించుట కనువముతించిన మద్రాసు గవర్న మెంటు 

మభ్యూజియము, సూపరింటెంజెంటుగాంికిని, కోటగిరి ఆర్కెయొలాజికల్ స్వే 

ఆఫ్ ఇండియా నదరళ౯ సర్కిల్ సూపరింబండెంటుగారికిని కలకత్తా 

ఇండియక౯ా మ్యూజియము సూపరింకెండెంటు ( ఆ ర్కౌెయొలాజిక్రల్ సెక్షను). 

గారికిని హైదరాబాదు పాచ్. ఇ. హెచ్. ది నై జామ్స్బ్ గవర్న మెంటు 

ఆర్కె_యొలాజికల్ డిపార్టుమెంటు జై రెక్టరుగారికిని సంపాదకులు కృతజ్ఞులు. 
పునర్ముద్రణము నందు 'నూతనాంశములు చేర్చంబడి ద్వితీయసరపుటము 

అన్ -అశిని వణికును పర్యా ప్ప ప్పమగుచున్న ది. భగవంతుండును, ఆంధ్ర వుపహా 

జనులును సీ ప్రయత్నము సార్థకమగుట కనుగహింతురుగాత ! .. 

భావ సం, మాఘశళుడ 

౧౦% శనివారము 
"కా. నా గేశ్వర రావు, 
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. అన్ మా అన్ అనునది దక్నీణబరాాయంచలి కాక్ ఫ్యా 

జిల్లాయందలి యొకప ట్రణప్రాంతమునకు పేరు. దీనివై శాల్యము ౨౮౬౧ 
చతుర పుమెళ్లు, అడవిభాగము వి శేప.ము, 
వ్యవసాయము తక్కవ. రాబడి రూ, 3౧౦౦౦లు, ముఖ్య పట్టణము 
అన్ అనునది, అక్కడ ౮౨౬ గురు జనులు గలరు, 

జనసం ఖ్ ౨౭,౮౬3. 

అనంగ --- ఖౌరతవర్రీ యనది (భార, భీవ్మ అ. ౯, 

అనం గ జీవన — ఇది యొకభాణము. వాసంతికా 
సంత శేఖరుల యనో్ న్యానురాగ మును నారిసమావేశము నిందు వర్ణ 0 

పంబకినవి, ఆత్రే యసగో త్ర్జాడగను వరదగరువు అనునత (డు దీనిని 
రచించెను, విశ్యసణాదర్శమను వ్రాసిన వేంకటాచార్యుని కిత (డు 
పినతం డీ ఇతని యిలేర్మగ్ర, రథములు : కారీకాదర్పణము, కృపా 

భ్యుదయోయు. 

అనంగ దేవు (డు ___ చేదిజికప్ర రాజు, హైహయ 

వంశమునందు జననమం చెను. తం డ్రీశే పేరు అర్జునుండు, రాష్ట్రకూట 
నృపాలుండు ఇం రు, ౭డీ యనంగ దేస్టని కూంతును "బెండ్లి యా డేను. 

అనంగపాలుండు __ థకీ రాజు 

యని “పేరు గలీగను, ఇతనికి ప్ర త్హ సంతొనము లేదు, ఇద్దజు 

కామా శె లుండీరి, ' అందు. కమలా టేప్ యనునా మెను. అజమిరురా 

జయిన సో యేశ్వరున కిచ్చెను, ఈ మెకమారుండే తరువాత ఢిల్లీ ల్లి కరు 
జన పృథ్వీరాజు, రెండవ. కొమా శె యగువిమలా దేవిని కనోజ్ రా 

జైన విజయపాలున కిచ్చిరి: ఈమెయే జయచం ద్రు నితల్లీ . . అనంగ 

పాలు(డు ముసలివాగడై బదరికా శృమమునకుం బోవునపుడు తన ఢిల్లీ 
రాజ్యమును దౌహి తు డస పృథ్వి రాజున కిచ్చెను, 

అన ౦గ బ్రృహ్హవిద్యావిలాస ము ఇది యొక 

భాణము. శృం-గారర సప్రధాన మయినది, రచయిత 'వాధూల వర 

వార్యుండు, 

అనంగ థా గ గా ఒక బహి. 

అన౦ గవిజయ ము -- శృంగారరస ప్రధాన ము 

కొకినాటకము. దీనిని ర చియించినవాండు శివరామకృష్ణుం డను 

5తేండు, నారాయణుల డనునత ( డీశివరామకృష్ణునితం డి, 

అ న౦గాధరి -- ఉభయవక కసంపూర్ల రాగము. 3౯వ 

ఆకోవ మ : సరి గరి 

ధమగ మరి'స 

మేళళ్త “ర్హయగు.  కులవరాళిరాగజన్యము. 

ుపనిధనిస; అవరోహణము ; సని ప 

యని సంచార ముకలది. 

అనంగు(డు — 0౧ ఇనునిచే భస సునేయయుడి! తరువాతే 

ఏన్మథునకు వచ్చినఫేరు (చూఢు[డు: మ దభుఃడు).. 

౧ 

తువర వంక 

మునందు6 జువరివాండు, ఈతనికాలమున నే యీతనిరాజధానికి “ఢిల్లీ? 

J అన్-అనంతజిత్తు ౧ 

౨. రామనేనయందలి యొకవానరుండు, 

అనంత ఆ ౧, ఈపేరుగల సంస్కృతకవు 'లెందజో 

కలరు. వారిలో నీకి ౦దివారు ముఖ్యులు 2 (౧) ఉదయభాను కావ్య 
; (3) కారకవ శ్ రచయిత ; 5 (3) చిడ ౦బరాస్ట్రకకారుండు; 

౮ యో గామృశార్థదషప్రక యను పాతంజలయోగనూ (ఈలౌవ స్య 
మును రచియింభినవాండు; (౫0 వాక్యమంజరీరచయిత; జ విధ్యప 
రాధ పాయళ్సి త్ర త్రప ప్రయోగర-చయిత 5 (౭) వాజసనేయసంపొాతకు 
“కుళ్ల వకేభావ్య్ర మున ను ధ్రాసిననాండు ; (౮) సాహిత్యకల్పవల్లి 
యను నలంకార గ గ్రంథమును గూర్చినవాండు 5 (౯) భీముని కువూ 
రుడు, నెగేయార్చకాను క కృమమును వ్రానీనవాయడు (౧౦) మంత్రి 
మండల కుమారుడు; ౧౪౫౮-_వ "సంవత్సరమున కామసమూహా 
మహ్మోప్ప బంధము అను కామశ్నాస్త్రమును రచియించినవాండు. 

కి, వక్క, పాడవ - కెడవరాగము. పదు 
శీడవ చేళక _ర్హరాగమగు ౧ నూర్యకాంత రాగజన్యము. ఆరోహకావ 
రోవాణములందు రిసమషపధనిస5 సపమగరిస యని 
సంచారము కలది, 

అనంతకవి (చిత్రకవి — ఇతడు సెమ్మసాని చినతిమా శ్ర 

నాయని కాని శి తుండు. పదునేడవ కతాబ్ది మొదటియర్గ మున నున్న 

వాండు, ఆచజేలనియోగి బ్రావ్వణు(డు. చిత్ర, కవి “ఇద్దనార్యుని 

సుతుడు, భారద్వాజసగో తు తుండు. ఇందుమత్ప రిణయ మను ప్రుబం 

ధమును రచించెను, హరిశ్చం ద ద్రనలోపాఖ్యానము నకును విష్ణుచి శ్రీయ 
మునకోను టీక వ్రా సినవాండు, ఆంజనేయోపాసకుండు. 

_ అనంతగిరి -- ౧. తూర్పుగోదావరి వ జెన్సీజిల్లా యెల్ల 
| వరంతెలూకాయందలి శ్రైనము. జనస నసంఖ్య ౧౦౦ (౧౯౩౧) 

౨ గంజూంజిల్లా పర్లాకిమిడి తాలూకా 

లోని జమించారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౩౧ (౧౯౩౧). 

3, గండాంజిల్లా పర్లాకిమిడి తాలూకా 

జమిం దారీగ్రానుము, జనసంఖ్య ౨౦ (౧౯౩౧). 

ర, గంజాంజిల్లా పర్గాకిమిడి తాలూకో 
జమిందారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౮౩ (౧౯౩౧). 

2. గంజాంజిల్లా "ఓక్క_లిశాలూకా 

లోని ఈనాం గ్రామము, ఇచ్చటి జనసంఖ్య X3౫ (౧౯౩౧). 

అనంతచ్భండన్ను ఎ (చూడుడు: అనం కామా త్య (డు), 

అనంత'జిత్తు “నా ఇరువదినలుగురు జినులలో 6 బదునాలు 

| గవవాండు.. ఇతండు వ _ర్హమానావసర్పిణినుండి యావిర్శవించెను, ఇతని 



తండ్రి సింహ హనేనుంయు,. కల్గీ సుయశ. ఇతని * చవణాతిథి” (* గర్భ 

ప ప్రవేశతిథి) ణా శ్రా వణక్ళవ్ణస ప్ప పమి. జన న తిథి నై శాఖ కృష్ణ తృయోదకి, 

ఇంచుమించుగ గ్యోనిమిదినలకు చెల గర్భుమునం దుం డెను. క్తి తికా 

నక్ష తృముననుండి మినరాఃి నిర్షత మగుసమయమున నితండు అయో 

ఛ్యాసగరమున శరీర ప్రుమాన మేంబదిధను 

వులు, ఆయురానము ముప్పదిలక్షులవర్ద ములు, . 

రమువలె మెబయుచుం డేను, 

"బడినది. ఇతనికి వినాహ మైనది. కాంపిల్యనగరమున నితనితో పొటు 
'ఇెయ్యిమంది సాధువులకు నీళ్ల దొరకినది. మాఘకుక్ట చకుర్షశినాం 

డిశనికి దీక్ష ఇయ్యంబడినదె. ఇతనిది ఇమ్యాకుకులము, ఇతని సణధరు 

జనియించెను. ఇతని 

'జేహూవర ము బంగా 
వ్ర 

ఇతనికి రాజూ అను ఉపాధి ఒసంగ( 

లేంబదిమంది. ౬౬ వేలమంది సాధువులు, శేవలులు ౫ చేలు, శ్రావ 

కులు ౨ లకుల ౬. వేలు, (శ్రావికలు రీ లతల ౧౩ వేలు, వైశాఖ 

కృషు చతుర్లశి ఇతని జ్ఞూనతిథి, కాంపిల్య మితేని జూననగరము, ఇతని ఫన్ల్ చకుర్ద జ్ఞ నతిః 
దీకువృకుము అశోకము, ఇతండ కాయోత్సర్ల మోమె'సన స్టులడె చెక్క 

శుక్ల పంచమోడినమున ము కల డయ్యెను, 'ఇతేని మోతుస్టానమ సమేత. 

ఛిఖ్సర ము, 'ప్రభమగణ్యురుందు-యకుండు. (చృథనుఖార్య పద్మ ం 

అనంత దిజీతుండు -- విశ్వనాథదీకీతుని కరనా 

రుదు: వేదవిచుంయడు, ఇత డాక్వలాయనమ శానుసారమగ సంస్కృ 

. తీమున ప్రయోగరత్నము ( స్థార్తాను హ్రైనపద్దతి | మహారుద్ర ప్రృయో 

గపదతి యను గం! న్రములను రచించెను, 
థి (UU 

"అనంతే దేవుండు — ౧ ఇతేని కనంతపాలుంనియుం 

చేరు కలదు. కొంకణచేశపాలకుండు. ఆజవవి క కృమాదిత్యుని సామంత 

పృభువులలో నొకడు. ఇతనిజనకుని పేరు నొగార్జునుండు, ఇతండు 

క వే, .౧౦౯-వ సంవత్సర మున సింహాసన మె కాను. ఇతనికిం 

బల్చిమసముద్రాధిపుం డను బిరుద ముం డేను, . స్రానకము నాగపుగము 

. (గాశామ్్స్, నూర్చరకము (సోపారము), వమూలీ (చాల్ 'మొద 
లగు కొంకణమందలి శేవుప ట్టణములకు వచ్చు బండ డ్డ మొందిపన్ను ఇతని 

సమయమున? దీ? సిచేయంబ డెను, దురదృస్రవశమున, బంధువర్షముల వైర 

కారణమున జనించి శ క్షిమంతయమై కొంకణభూమిని నాశనము గావించి 

దేవచ్రాహ్లణుల నిశుమలకుం చాలు చేసిన ఘూగేరపాప సమూహము 

నితండు తన ఖడ్డధారా సమ్ముదృమున ముంచి రూపుమాపె 

యికని శాసనములం 'దెతడు కీ _ర్రింపంబడినాండు. ఇందువలన అనంత 

దేవునికి ఫూ పూర్వము ఫీరివంశములాోే:. 'నంతఃకలహము. జనింప దానిని. | 

సందు చేసికొని గోప కపట్టణము(నోవా పాలకులు కాదంబులు కొంక 

ణములోని కొంత భాగమును జయించినట్లును, దరువాత నితడు" 

లుండై శ త్రువులం చాజుదోల్సి కోలుపోయిన భూమిని గొంతవజక: 

.. దనవశేము చేసానినట్లును. 'ఈహింపయయయ్యన్నది 

2: 

ఇతని తండ్రి . "పేక నొకచేవాభయమును గట్టించెను. . ఫే. గణపతి, 

నని 

ప్రనిద్ధుడగు భాస్కరా 

ఛార్యునికమ్మనిపొశ్రు. డు. ఇతడు చాలిన్శ్యా గ ౫ భుమునందు భవానీదేవి 

1. చుండెను. 

ములు గట్టించి దానములు చేసెను. .. . 

'౧౬౬ర వజ “కంచెను ఈ, గ 

ములు రాజ్య మేలెను, ఇతండు సం 

లమునర 

ఖీ 
డల్ల కు డనునర ర్మసచివుండు రాజాను గ (గృవామును. సంపాదించి 

అనంత దీక్షితుండు-అనంత దేశ్రండు 
తాత ర్ర్రీపతి భాస్క_రాచార్యుని తముడు, ఇతండుు ౧౧౩ ౨-వ 

శకమున సింహాసన మెక్కి_న బేవగిరియాదవరాజులలో నొకండగ 

సింహణుని సంస్థాన ప్రజోోతి మ్కు.6డుగ నుండెను, 

3, ఇతండు సంస్కృతే మునండ 

6 సిద్దాంతత త్త ము 6 సృృృతికాస్తుభము ఇ 6 సంస్కాారకాస్తుభము : 

' మొదలయిన గ్రంథములను రచించెను. సీద్ధాంతత త్త మనునడి 

వేదాంత గృంథము. ఇత (డు కూర్యాచల దేశాధిపతి రమైన చాజబహ 

' దర్ బందునొద్ద నా శి,కుండుగ నుండెను: ఈరాజు ౧జకోళో మొదలు 
టా 

గ్రంథకర్త రతం డి ఆప దేవుడు ; 

ప, కాశః) అను శార్యమిమాంశసంబంధియైన యుద్ద్రంభ 

'ఆపబే దెపి 

_ ళీ, ఇతడు బృహ్మగుస్త్రని సీద్దాంశ 

మండల: చృందళ్చిత్యు క్ర త్త్ర రునుసధ్యాయరుమో ప  బృవాజ్టారక ము 
జ 

మీదను టీక వ్రాసీనవా౭డు, 

= ౫% కాకీ రదేశప్రరాజు. ఇశండ 
శా 

క్రీ శృ, ౧౦౨౮ మొదలు ౧౦౬౩ వజుకును ముప్పదయిదు సంవత్స 
లీ 

గామరాజా (౧౦౦౩ - ౧౦౫౨౮. UW 
చిన్నకుమారుడు. ఇతేనియన్న . హరిహరరాజు ౨౨ దినముల 

రాజ్యము చేసీ గతించినతోడానే ఇతనితల్లి దుర్తార్హవృ త్తిగల శ్రీ లే 

రాజ్యము నా క మించుటకు 6 (బ్రయత్నించెను, 

లీతనినే, నింప నముపపె6 గూర్చుం డంబెట్టిరి ' 

కాని రాజభటు 

ఇతే ని పినతండి 

కుమారుండగు విగృహరా = జీతనిమాంికి దండెత్తి వచ్చెను గాని o 

ప్రాణుల డయ్యెను, ఇతని రాజ్యప్రా నా పాఠ శ af వశత OE 53 

దృషాల్క దిడ్డపాఅవ శనువక్వుకాహానకుం బ్ర బి యుళై మిక్సి 

దుం దప జాలంధరరాజ 
యో 

బలవంతు 'లెరి, ర ద ద్రపాలుండు ఇందుచం దు 

యొక్క ఫద్దలిడ్డన "బెండ్లి చేసికొనెను, అనంత బేవు6 డా ఇండ 

చందు నియొక్క- చిన్నకూంతురగు సూర్యమతిని. బరిణయమా డెను, 
UU 

' ఊవరు లనువారు రాజువెం దిరుగలబడిరి. కంపనాధిప తియ 
తి త్రిభవనుండు వారికి నాయకండుగ నుండెను, అనంతుడు యుదవ 

స బోయి కార్యమును జాపి స్వయముగ త్రిభవనుని జంప వా 

అట్టే అచలమంగలు6 డనురాజు ఏడుగురు. ఫ్ల్రచ్ళభూపాలుకతో 
గలసి: ఎ త్తిరాంగా రుద్కృపాలునిసాహాయ్యంబున అనంతుడు వా 

నోడించెను. రు దృపాల దిడ్డపాలురు మరణము నొందినవీదప నన 

ఖ్ | తుడు తనథార్యయైన నూర్యమతిసాహాయ్యమున రాజ్యము చేయ 

ఈమె మిక్కిలి ధర్శాత్తురాలు, పెక్కు. దేవాల 

రాజుమ్మా త్రము గుజ్జములు మొదలయినవానియం' చక్కు_వయ 

సక్తిగలవాయడే ధన మహ్కవగాల గొల ల్సి వెట్టుటవలన అప్పులపా లాయెన 

త్తు 



అనంత దై వజ్ఞండు_ అనంత పాలుండు 
దోచుకొనుచుం డెను. పద్మ్యరా జను పర చేశీయుయ, తములపాకు 
లమ్య్రువాండు రాజున శెంతయో అప్పు సెట్టి అతనిసీ ౦హాసనమును 

అపుడు నూర్యమతి తనయొద్ద నున్నధనము. 
అప్పటినుండియు రాజ్య 

అనంత దేవుడు పేరు. 

_ ఆమె పృభుత్వమున “ హలధరుం. 

గుదువ యుంచుకొ నెను, 

నొసంగి రాజును బుణవిముక్రులి జేసెను, 

భార మంతయు నూర్యమతియే వహించెను, 

నకుమా,త త్రము రాజుగా నుండెను. 

డనుపాయ్తు ముఖ్యమం శ్రి, త్హిగ నుం డెను, ఇతండు మిక్కిలి జాగరూక 

తతో రాజ్యభారమును నడెపెను, ఆకాలమున అనంత దేవుండు శాల, 

కంపొదిదేశముల జయించెను. ఉరశ  వల్లాప్రుర దేశాధిపతులె 

దండువెడలంబోయొను గాని పరాజితుడై తిరిగివచ్చెను, 

దేవుడు మనః సైర్యము 'లేనివా6 డసటచే సూర్యమతి యనుమతి 

నాతండు ౧౦౬౩ లో రాజ్యమును తనకుమారుండెన కలశున కిచ్చి 

వెచెను.. కాని కలశునకున్కు అనంత బేవునకును పడనందున రాజు 

మరల రాజ్యభారము వహించుటకు ప్రయత్నించెను, తుద కీతండు 

త శ, ౧౦౮౧ లో కుటుంబకలహమునకు విసివి ఆత్మహత్య గావిం 

చుకొ నెను, 

అనంత టై న జ్ఞ (డు — జొ్యాతివశాస్త్రవేత్త, మహో 

రా స్త్రుండు. విఖ్యామండైన గణేశ దై వజ్జునితే ముండు. ఇతడు శా, శ, 

౧౮౫౪౬ జయనామ'స సంవత్సరమున 

కయి సు టీక వా సెను, 

లఘుతర ' మైన దనియు, 

వరాహమిహీరక్ళత 6లఘుజాత 

అది ఊత్సలకృ్ళత మైన న టు 

సులభ మెన దనియు నీతనియభి ప్రాయము 

యందలి ఈనాం గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౨౭ (౧౧0 

అనంతనారాయణు౯డు — (౧ స ప్ర సిద్ధుండన 

దక్నీణ దేశపు సంస్కృృతకవి; ఆనందవర్సీసో త్రము, శరభోజచరి 

అన్నుగృంథములు రచించెను, 
(తము 

గ అనంత నార్యుండు కవర్ అంధ్రళవంకి 

ఇతండు నె దిక. 

శ్రావ్యణుండు. కాండిన్యసనో త్రు తుండు, ఆప _స్టంబనూ శు (డు, కాళ 

శ్ యం దిత నియింటి పేరు తాళవవా రని యున్నది, 

.-లింగకవి యితొోనితం డి, హూ సా సికవి యితేనితాత, డో han శ్చత్రాబి 
డ 

 వూర్వభాగమునందలివా(డు. ఇతండు రచించిన గ ౦థములు శెండు :' 

ఇందు మొదటిది 
లీ 

.గాధేయోపాఖ్యానము, వృద్దాచల మూహాత్తీ తము. 

బదెర కృన్ణ భూపాలునకును, రెండవది పంట లింగాజీ రెడ్డికి నంకితేము, 

-గాభేయోపాఖ్యానము అయిదాశ్వాసముల గ్ర, ,0థము, విశ్వామిత్రుని 

 రాచటికముమొదలుకొని వసిష్టునిచే బృహ్యర్గి యనిపించుకొనుటవఅకు 
wpe 

గల కథ యిం దతిప్రాఢమగ సరళ శైలిని వ్ల ంపంబడినది, _వృద్ధాచల 

అనంత్ ' 

' శెందటో యితనికి శిష్యు లయిర(ట. మున్నా దాసు 

౫దబపాతెమను 

మున శ్రీ పతిపండితుం డీతనికి గురుం డయి యుండెను 

మాహాత్య సనా కే తృమహత్త మును బెల్పు నై చాశ్వాసముల సరసమైన 
గ్రంథము. 

అన౦తవం౦డ్ తు c డు వ ఛానుదత్తుని కరసమంజరికి 

శ్ర త, సం బకపండితుని కుమారుడు బాలో 

పండితుని పౌత్రుండు; నీలక ంకపండితుని ప, పౌత్రుండు. ఈవంళము 

వారి నివాసస్థలము గాతమినదీతీరమున(గల వఫుణ్య_స్టంభము. బెశభాప, 

యందు దానికి పుంటాం బేమ్ అని పేరు: అహమద్ నగరజిల్లాయం 

దున్నది. అనంతపండితుండు ర సమంజరీ వ్యాఖ్యను శక్షవర్ష ము ౧౬౯౨ 

ల్ో ఆహ్యడు కాశీనగరమును సాలించుచుండిన చంద్ర భానుభూపతి 

యాజ్ఞ ననుసరించి కాశియందు రచియించెను, 

వ్యాఖ్య చ్రాసీనవా డు; 

'అనంత పంధీ. —- సంయు కరా స్త్రములయందలి రాయ 

బళేలీ, సీ సితౌపూర్ ర్ జిల్లాలయందలి నె నైన్లవులలో పునఃసంస్కా_రము( 

జెందిన వై వ్లవులసం, ప్రడాయము, వీరిసంఖ్య బాలం దకు_వ, పరమే 

శ్వరు( డొకళాజే యని నమ్మి యాతేనిని అనంత జేవు. డనుపేర నారా 

ధింతురు, ముండ్య్వాలోని సాధుమున్నా దాస్ అను సువర్ణ కారుండు 

ఏతన తకర్ష, కజవుకాలమున నిత6 డెందజనో కడుపుమంటనుండి 

కాపాజెనంట. ఫేకీ సీతాపూర్, బహరాయబచ్ జిల్లాలయందలీవా 

"ఉపదేశించిన 

నై న్లనమునకున్కు సాధారణ నై న్లవమునకును ఎక్కు_వ'భేద మేమియు 

కన్సింపదు., 

రం -- ౧. అనంత పద్మ నాభ పు మాకం 

౨. దీనికి గురనుపీట 

"పీరును గలదు. విశాఖపట్టణముజిల్లా గోల్డాండతాలూ కా 

లోని. ఈనాం గ్రా మము. ఇందలి జనసంఖ్య ౨౬ (౧౯౩౧). 

అన౦తపలి — 

తాలూకాయందలి _గామనుము,. జనసంఖ్య 3%ళరర (౧౯౩౧). 

పళ్చిమగోడావరిజిల్లా తాడేపలీ గూడెం 
రగ య, 

WwW 

అనంత పాలు6డు”--- కల్యాణము రాజధానిగం బాలీం 
చిన పక్చిమచాళుక్యవంశ జాడను త్రి త్రీ భుననమల్ల 'ఆజవవఏి శనూదిత్యుని 

పృథానదండ నాయకుడు మే శదండనాయకుని నలువురు తనయు 

లలో. చి సీద్దుండు. విక (కృమౌాదిత్యసామంతుండుగ బెళ్య్వూళ 300 ల్కు 

ప్రణిగఅ ౨౦౦.ల. రాజ్య ములను పాొలీంచెను, . చేంగిరాజ్యమును 

చాళుక్యచ “శసామంతులు. పాలించు చుండిన కాలమున నితం డా. 

రాజ్యముపయి నె చి _క్రివచ్చి బారి నోడించి విక మాదిత్యుని పక్షమున? 
ల! 

గొన్నివత్సిరములు త, (ద్వాజ్యమును పౌలీంచెను.. ఈతని శాసనములు 

కృష్ణా గుంటూరుమండలములందును, గోదావరిమండలమునను గాన 

వచ్చుచున్నవి. ఈత డీరాజ్యముగేలుచు "బజవాడయందుండినకాల 

( చూడుండు: 



శ్రీసళి తిపండితుండు ). అనంతపాలదండనాథుని శాసనములు శ్ cp 

౧౧౦౦ మొదలుకొని ౧౧.౨౩ సం వత్సర ములవణికుC గాన్ఫించుచున్న వి. 

అనంత పరము — ౧ మైనూరురాజ్యమునండోలి 

యుకపల్ణె. షిమోగాబిల్లాలోని సాగర్ తలూకాలోనిది. పిమూాగాకు 

౨౯ మెళ్లమో(ద నుండును. అంధాసురుం డన్న రాజుచే నెనిమిదవ 

శతాబ్దియం దీ గ్రామము కట్టింపయిడియె. పదునొకండవశ తౌబ్ద్టీయం దెది 

చాళున్యల యరీనమనం దుం'జెను. ఇది “సహ హ్మస్కవివయము (మండ 

లము లోనిది. ౧౦౪౨లో నిది ౧౨౦౦ చ్రాహ్లణుల కక క్గ,హారముగ 

నీయలయటడెను. ౧౦౭౯లో నిది రాజధానిగ( జెప్పంబ డెను. ోసదూసేడవ 

శతాద్దియందుు, శేలడిరా జయిన వేంకటప్పనాయకు6 డీగ్రా మమునందు 

శివాచారమశమును స్టైస్ం చేను. చంపకసర సు అనుచెటున్ర ఈ త్రావ్విం 

చెను, గ్రానమముశే కేతు కఅనందపురి మని మార్చెను. అదియే తరువాత 

ననంతపురముగ మాటను. _హెదరు టిప్పూలు ఈగ్రా మమ్ముపె 

పెక్కు_సార్టు దాడీవెడలీరి. ౧౮౩ ౦లోని తిరుగంయాటుకాలమున నీ 
అ | 

గ్రామము దోపిడికి లో నయ్యెను. 

౨, అనంత పుర ము జిల్లాకు. 

ముఖ్యపట్టణము. ఇది చెన్న పట్టణమునకు వాయవ్యమూలగ అ౧౬ 

మెళ్లమోంద నున్నది, ఇది చెన్నపురి దదీణమహారా స్ట ఫు ఇనుపదారి 

యొక్క గుంతేకల్లు - "బెంగళూరుశాఖమింద నెకొసే స్రైవన్, 

ఈ గ్రామమును చిక్కప్పజడయర్ అనునత (డు కట్టించె నని 

చెప్పుదురు. కడు విజయనగర ఠా జయిన 

మంతిగ నుండెను, ఈ యొడ యర్ ఒక పెద్ద చెణును కట్టించి, దానికి 
UU 

శండు అలుగులనుండి. ఎక్కువై ననీరు పోవుటకు రెండు క'త్వాలున్సు 

వానికి సమీపమున శెండు (గ్రా మములును కట్టించెను. అం నొక 

గా మమునకు రాజుపేరిట బుక్కో-రాయసము ద యు అని "పేరు "ట్టి, ప (WU 

₹ండవదానికి౬. దనభార్య యె యైన. అనంతమ్మ జే పెరిటు అనంతసాగర నుని 

. “పీరు పె ప్రైను, అపేనే అనంతపుర మని మాను, 

_ ౧౮౦౦ లో దత్తమండలములు కం సెనీవారి క్రి “ ందికి ? రాయగా ఆ 

ప ప్రదేశము నంతకును మన్రో అనువానిని క లెక్టృ రసా నియమించిరి, 

ర్ండు అనంకవరమునంే తనకచ్చేరి. యేర్చటుచుకా నెను, ౧౮౨౨. 

లే కలెక క్ట రుకచ్చేరీ బళ్లారికి దీసికొనిపోయిరి. ౧౮౨౩. లో మరల ఆ 

కచ్చేరి. అనంత ప్రరమునకు వచ్చెను, ౧౮౯౦. లో కలెక్టరు కచ్చేరిని 

బళ్ళారికి మార్చి, అనంత పురములలో సబ్ కలెక్ట్ర భు. ఉండంబొచ్చెను. 
గూ లో ఈకచ్చేరికూడ గు్తికిం బోయెను. ౧౮౮౨ లో అనంత 
పురము స్వరం తృముగ జిల్లా ఆయెను. అప్పు డిచ్చటికి మరల కలెక్టరు |. 
కచ్చేరి వచ్చెను. 

ఇచ్చట జిల్లాక'లెక్ట కరు, "పోలీసు 3 
॥ సాశెష్టు అఫీసరు, “లోకల్ జ ఫండ్ ఇంజినీరు అనంత పురం డివిజనును 

తహసీలుదారువారల కార్యస్థానము. లురిడును,. ఇచ్చట. డి 

పృథమబుక ్క_ కాయలకు 'బురుజాల విశేవములును, 

తాలూకాయందలి (గ్రామము. 

నూపరిం కెంచెంటు, 

అనంత పురము 

డబ్ల్యు అసి సెంటు ఇంజనీరు, సాల - ఆబ్మా_రీ _ కొసరు: 

ఇకాక్టరు, సబొరికి స్త్రి రు ఎష్యు రెన్ఫుల జిల్లా రిజి స్రైో 

విద్యాధికారి, ఇంకమ్ఓాక్ళు ఆఫీసరు జిల్లా ఆరోగ్యాధికారి ( 

ఆఫీసరు), పోలీసు డిఫ్యాట్నూపరిం పెం డెంటు, 

సంఘముల (కో ఆపశేటివ్ సొసయిటీలు ) అసి సెంటు రిజ్ 

కూడ నుందురు. జిల్లాకోర్జు సెమన్సుకోద్టహూడం గలనో 

యన్నియు కాక గవర్న మెంటు ఫస్ట్రళ్రైడు కళొశాల్క 

య _ వీనిత్రో దీనికి ప్రాముఖ్యము మజేయు ' 

నది. జనసంఖ్య ౧౧౧౦౯౯ ఈగా మమున చెప్ప దగిన వి" 

6 రాబర్డ్ సక స్క? రను చాకము. “నంత పురమున కలెక్టరు 

౧౮౩౮ న అచ్చటనే మరణమునొందెన రాబర్ట్ 'సకా అనువా 

ఈ చొకము నిరత మయినది. రాబర్జి సక్ (బృతికియున్న ప్న 

చాకము "నేర్చటేచ్చి నడుము నున్న కోట్క. కందకము ఫూ 

నడుమ మండపమును గట్టింది చుట్టు తనచేతితో జె 'వెట్లు నా 

వీనిలో దాదాపుగ అన్నియు: నశించిపోయినవి. నుడి శేదురుగ 

సహకార 

. విశాలమైన "పెద్దచె”క మిప్పుడు దానిచుట్టుపట్ల: గల పాఠశా 

విద్యార్థులకు క్రీ క ణారంగముగ నుపయోగపడుచున్నది. రా 

స్వేద" చుట్టు నున్న . కట్టడములలో గవర్నమెంటు ఆ" 

| తహౌధ్యాయలక ఊపాధ్యాయినులక బోధ నాభ్యసన కలా 

(Training Schools), బాలబాలికలకు ఊన్న తేపాఠశాలలు 

దగినవి. ఈచాకమున కు_త్తరమున ప్రా తకోట యుండెను 

కందకపు పల్ల ములును ఇప్పటికిని 

వచ్చును. ప్రాంతకోట యున్న ప్ర ప్రదేశమున, నిప్పుడు * జూబిలీ పొ 

అను పౌరోద్యాన మున్నది. వారమువారము జరగుసంత c 

జరగును, అనంత పురము పరిశుద్ధముగనుు వక్కలగను ఉండును 

3, అనంత ఫురంజిల్లా 

_ జనసంఖ్య ౧౮౧౩ (౧౯౩౧ 

రో, అనంత పురంజిల్లా. 

శిరతాలూకాణయందలీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౮౯3 (౧౯౩౧౫ 

యం ఎగ చిత్తూరుజిల్లా. మ 

శాలూకాయందలి ఈవాంగ్రామము. జనస సంఖ్య ౬౦ (౧౯౩. 

షు కడప పజిల్లా జమ్మల 

శాలూకాయందలి గ్రా ్రామమా. జనసంఖ్య HE (౧౩౧) 

శి కడపజిల్లా పూల 
. en 

శాలూకాయందలి శ్రామముః జనసంఖ్య ౧౧౯ (౧౯౩ద' 

ee (రాళ్ళ, అనంతే ప్ర 

కల్యాంరర్గంశోబాశాయందలి చ్చా uy మయ న సోసఖ్య ౬౧౮ (౧ 

య న్యు గయన్ లక్కి_రెడ్డిపల్ల 

. "జిల్లా రాయచోటి శొలకొయరదలి గ్రామము, జనసంఖ్య 
పాలీంచు. హెడ్ క్వార్ట రు డివ్యూటికకెక్ట రు ఆకంకవురం తాలూకా. (030). ఫ్రై బ్రవరివ -సమున జరగ. గంగజాతరకు ఇను: 'e 

జి we . : ॥ | re ee 

వచ్చె డర్, = mo " ॥ గ “| " క. నన ల అరా త్ను. ce 
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అనంతపఫు ర ముజిల్లా 

అనంత పురము బిల్లా --- ఇది చెన్న రాజధానియందలి 

యొక తెలంంగుజిల్లా. ఇప్పుడు రాయలసీమ (వూర్వపుద త్తమండలములు) 

అనబడు జిల్లాలలో నిది దక్నిణపుది. పూర్వము బళ్టారిజిల్లాలో చే 

అనంత పురముకూడ కలసీయుండేను. .బళ్లొరినుండి దీనిని ౧౮౮౨ లో 

'వేటుచేసిరి, దీని కుత్తరమున బళ్లారి, కరా లుజిల్లాలున్తు తూర్పున 

కడపజిల్లాయున్సు దక్నీణమున మెసూరురాజ్యమును. చిత్తూరుజిల్లా 

. లును, పడుముట మైనూరు రాజ్యమును బళ్లరిజిల్లాయును గలవు. 

ఇందు పూర్వము . అనంతపురము, ధర్మ వరము పాందూ 

పురము క ల్యాణదుర్దమ్యు మడకశిర "పెనుకొండ, తాడిపత్రి అను 

చనెనిమిదితాలూకాలే యుండెను కాని ౧౯౧౦-వ సంవత్సరమున 

నూతనముగ చిత్తూరుజిల్లా యేర్పడినప్పుడు కదిరితాలూకా నిందు 

గలుపుటవలన నిప్పుడు తో"మ్మిదితాలూకా లయినవి, 

భూస్వభావను 

అనంత పురముజిల్లా సమ, పృ దేశముకలదె కాదు; ఉన్నత ప్రదే 

శము, ఇది మైనూరుఫీఠభూమి చివరిభాగము. దక్నీణమువైపు ఉన్న 

తముగన్వు పోనుపోను ఉత్తరమువై ఫు పల్లమగను నుండును, దవ్నీణపు 

వైపుప్ర, దేశము ౨౨౦౦ ల అడుగులయొత్తున నున్నది. బళ్లారికిని 

గుత్తికిని నడుమ నున్నరేగటినేల యెత్తు ౧౧౮౨ అడు'సలు; తూర్పు 

భాగమున తొడిప, తృియొద్ద ౯౦౦ అడుగులు. 

గు లె 

భూస్వ భావమునుబట్టి యీజిల్లాను ఉత్తర దక్షిణ మధ్యవిభా 
గము లని మూండు 'విఫాగములు. చేయవచ్చును. సత్తి తాడిపత్రి 
తాలూకాలు కలసీనది ఊ-త్తరవిభాగము.. ఇందు చుత్తిపంట కను 

వయిన నేంగటిఛూమి బాల ఎక్కువ. అనంతపురము కల్యాణ 

దుర్దము, ధర్మ వరము, “పెనుకొండతొలూకాలు మధ్య విభాగములోనివి. 

కదిరికూడ ఇందే చేరును. ఇందలీది గొడ్డుభూమి : జాతియెబ్డ నేల, 

ెట్టుచేమ "పెళుణదు. కదిరియం దంతట 'ఇట్టుచేను పెరులనిసట్టలు 

కలవు, వీందూపురము నుడకశిరతాలూకాలు కలసీ దక్షీణవిభాగ 

మనవచ్చును. ఇది మధ్యవిఫాగమంత పాడుది కాదు. ఇందలి యొజ్హ 

చేల నడిమివిభాగ మునందలిదానికం'కు మంచిది, హిందూ పురము 

మడకశిరతాలూకాలలో నీటివసతి యెక్కువ. ఇందు కొబ్బరి, పోయ 

తోంటలు కలవు, ఈతోటలవలన మడకశిర ఈజిల్లా కంతకు ఆరామ 

మన్న పేరు గడించినది కాని చాలసంవత్సర మాల నీటి వజ పువలన పోయ 

కొబ్బరితో (టలు చెడి దాని కాపేరు పోవుచున్నది. 

కొండలు : కనువులు 

ఈజిల్లాలో మిక్కిలి ఎత్తయినకొండలు లేవు, ఉన్న వెల్లు 

గుట్టలు, ఈజిల్లాయందు మిక్కిలి యె త్రయినవి _ మల అ, ప్పకొండ, ఇది 

-పనుకొండతాలూకా బుక్కపట్టణమున కు త్తరముగ నాలుగు మైళ్ళ 

దూరమున నున్నది.  దీనియెత్తు 33,0౯౨ అడుగులు; 

కొండ _ - దీనియెళ్తు . “కంగా. అడుగులు, 

పెనుకొండ 

[ 

 కుందుర్చిదుర్ణము ఫ్. ఎత్తు 

శతాలూకాలగుండ ౧౩౦-౧౪౦ మెళ్ల ప్ర దేశమున 

ఆగ్నోయదిన్కన ఈజిల్లాలోం ప్రవేశించి. హిందూపురమ్ము ౫ 

య. 

౨౯౯౬ అడుగులు,  మడకళిరకొండ గాదరి అడుగులయెత్తు, 

కదిరితాలూకాయందలి ఈశ్వరమలయ : ఎత్తు 3,౧౬౯ అడుగులు, 
ఇవి సముద (ద్రఫపుమట్రమునకం కు ౧౫౦౦ లు మొదలు 5౦౦౦ల 

అడుసలరస్తున నున్న్రేశమున నున్నవి, _జిల్లాయందలి యెదు 
స్ట్థలమాలందుమా త్ర, త్ర మోగుట్లలు పం క్రులు తీర్చీయున్న వి. ఈయెదును 

ఊ_త్తరడకీ ఇములం బోవ్యును, _ వీనిలో ముచ్చుకోటకొండ లనునవి 

తాడీప తి తాలూ కాకును గుత్తి తి అనంత ప్రరముతౌలూ కాలకును మధ్యగ. 

వ్యాపించినవి, వీనిభొడవ్ర ౩౫ మైళ్లు: చాలచోట్ల వినివెడల్పు ఏడు వడు 

మెళ్లు. నాగసము దృ ముకం లనునవి స త్రిశాలూకాక మధ్యగ 6 

భోవును, వీనిపొడవు ౫౦ మైళ్లు : కాని యీవరుస చాలచోట్ల "తెగ 
పోయినది. పని చెప్పిన అయిదింటిలో ముఖ్య మైనది మల్ల ప్ప 

ర ఉం 

కొండలచాలు, ఇది పెనుకొండ తాలూకా తూర్పు భాగము న్నాక్క 

మీంచినది, ఇది ధర్మవరమునొద్ద నారంభ మయి జిల్లా దాటి మెనూ 
రురాజ్యుయులోనికిన్సి కోడపజిల్లాలోనికినిగాడ వ్యాపించినది. పెను 
కొండతాలూకాయందలి మటియొకకిెండలచాలు ఊపెనుకొండకొండలు, 
ఇది. ధర్మవరమునకు దక్షీణమున ఆరంభమయి పెనుకొండ హీందూ. 
పుర౦ళతాలూకాలగుండ మైనూరురాజ్యములోనికి డక్నీఇముగ ళం 

మెళ్ళ దూరము వ్యాపించియున్న వి. పెనుకొ౦డకొండదగ్దజ ఒక్క 
చోటమ్మాత్క, మివరుస తెగిపోయినది. మడకశిరకొండలు ఆతాలుకా 
యందు తూర్చుపడుమరలుగ వ్యాపించి దానిని ఉ_త్తరదకీణవిభాగ 
ములుగ . వేణు చేయుచున్నవి, తొడిప తి తాలాకాతూర్ప భాగమున 
కర్నూలు - ఎజ్జకొ ౦డలు వ్యాపించినవి, ఇవికాక విడివిడికాండలు 

చెక్కులు కలవు.. ఇట్టివానిలో గు_త్రికొ ండ్క అనంత ఫురంగు త్తి త్రి 
తొలూకాలనడుమనున్న గంపమల్ల కొండ పే కురొ్కానందగినవి, కల్యాణ 
దుర్దమ్యు ధర్మ వరముతోలూకాలలో. జిన్నకనుమ లయిదాజు కలవు, 
కదరీళొలూకాయందలి దోర్నాలకనున్కు బొంతలపల్లి కనువు, తుమ్మల 
మల మున్నగు భయంకరములయిన కనువులు కలవు, 

నదులు 

ఈజిల్లాలోే _్రైవహీంచునదులలో పన్న ముఖ్యమయినది, 
ఇది మైనూరురాజ్యమునందు. బుట్టి హీందూపురం తాలూకా దక్నీణ 
మున ఈజిల్లాయందు6 బ ట్రబేశించును, అచ్చటనుండి సూటిగ ను త్తరము 
దిక్కు రౌం మెళ్లు ప్రవహించి, ఉడిపి (౩ పిన్న హో బలము) యొద్ద 

చర్రున తూర్పునకు దిరిగి రమారమి ౫౦ సెక్, (స్కవహించి వంగ 
నూరుగ్రా మమునకు ను_త్సరమున నొకమెలుదారమున కడపజిలాలో (6. 

బ్రువేళశించును. ఈజిల్లాయందలి తొ _మిదితాలూకాలలో నిది యేడు 

త్తి 

(ట్రవహ్౦చును. 

పామిడిగ్రా మమునకు దత్నీణముగాం ముక ఈనదికి సడుమ నొక 

ఫవాలయము _ గోపుర శోభితమగం గట్టయిడినది, 

చిత్రావతి - ఇది "పెన్నకు నుపనది. పైహకరాళ్యమ ఇ బుట్టి 



జ అనంతేవురముజిల్లొ 
తాడిపత్రి 

_బ్రవేశించును. 

కొండ, ధర్మవరము, 

గు న ప్రవహించి కడపజిల్లాలో. 

సె నుడీవినవి కాక "పన్నేటి కుపనదులయిన జయమంగలీ, 

కంశీవతులు, హగ్దరిలో6 గలయుస్వర్హ ముఖ్కి కదిరి తొాలూకాయందలీి 

మద్దలేణ్కు పాపఘ్న్ అను చిన్నయేళ్లు కలవు, వ్యవసాయమున 

కుపకరించు జలాధారములుగ నీవి యంత యుపయోగకరము లైనవి 

కావు. సంవత్సేరమంతేటిలో చిత్రావతి, "పిన్న నదులలో పరిమిత 

 దెనములుమాతే మే నీ రుండును. ఈకారణమున 
లో 

జాలభాగము పైరు లుండవు. 

సంవత్సరమున( 

గనులు 

గు_్తితాలూకా వజృకరూరుగ్రా మసమిపమున  భూమిె 

భాగమున'ే యెప్పుడైనను వజ్బములు దొరకుచుండును. అవి యెచ్చటి 

నుండి పుట్టునో తెలియలేదు. ధ ర్షవరముతాలూకా రామగిరిగ్రా మము 

దగ్గ జి నున్న కొండలలో బంగారుగని యొకటి తొమిదేండ్ల కే శీ ౦దట. 

మారిసక్ అను పాళ్చాత్యుండు కనిపట్టినాండు కాని "యది 'లాధ ప్రద 

మయినదికాదు. * నా ర్ అనంతపూర్ గోల్డ్ మెన్స్ కంపెనీ? అను 

"శీర నొకసంఘుము ౧౯౦౫ లో నేర్చడి ౧౯౨౫ వజకు గుత్తి. 

. తలూకా, రామప్రురము గ్రా మస్ర్రైంతేమున బంగారుకొజకు పనిచేసి 

నది, కాని ౧౯౨౭ లో ఆకంపెనీ దివాలా తీసీనది. 

ఇండ్ల కుపయోగపడురాళ్లు అచ్చటచ్చట దొరకును, తడి 

పృతి ్యాలూకాయందలి రాయల చెజువునొద్ద బలపపురాయి దొరకును, 

వానతో ప్మాత్ర, లు చేయుదురు, 

అడవి 

౧౯౨౯ - వ సంవత్సరమూ, జనవరీ మొదటి లేదినా6టి కనంత 

ప్రురంజిల్లాయందుగల యడవివి_స్త స్తీ ము “తాలూకావారిగా నీకి ద 

జూాపంబడినది :. 

తాలూకా. చ మైళ్ళ యడవి  మొ_త్హమువి_సీర్ణమున నూటికి 
గుత్హి ఎ ౭ -వవంతు. 

తాడిపత్రి శ. 
అనంతపురం ౭ లొ 3 9 

ధర్మవరం CE ౬ 39 99 
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'గపనుక్రొండ ౧౨౦ | ౧౮ 99 99 నే 

హిందూపురం Yo re ణా. 99 5 ' | ' 
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కదిరి ౨౧౬ “౧౯ 39. 99 

.. భిల్లామెంత్తము. ౭ ౦౫ ౧౨. 19 F య. 

ఎ ఎబక్లార్తి. కడప 'బిల్లాలయందలి పడుమటితాలూకాలలోవలెనే 

. యిచ్చటి. 'యరణ్యములలోలహాడ ఇపెద్దచెట్లు. పెరలన్ర,. జిల్లా 

యందలి యుత్తర్క మధ్యమనిభాగమలందు  దక్షిణవిభాగమనందు. 

తాలూకాలలోనుండి ౯౨ మెళ్లు | 

ఈ మండలమునందలి కేకు అంత యెత్తున. జెరులదు. 

కంక అడవి తక్కవ, _దకషీణవిభోగము _ మెసూరుపీఠభూమీ 
కొన యగటవలన దేశము ఎత్తు ఎక్కువ. అదియునుగాక అచ్చటి 
కొండనేల జిల్లాయందలీ యితరభాగములం . దున్న దానికం క 

సారవంత మయినదిః అనంతపురం, తొడిప త్రి 'తొాలూకాలనడువము 

నున్న ముచ్చుకోటకొండలలో యేపిచెట్లు వి"శేసుము? పెరుగును, 

ఈయడవియందుం బెరుంగులయేపి, హిందూ చేశమునం దంతట దొరకు 

కలపలో మిక్కిలి గట్టిది మిక్కి_లీ బరువయినది. _జిల్లాయంతటిలో 
వేటువేటురకములశెట్లు,  *పెరు(సదల వి శేవముగం గల యడవి దకీణ 

విభాగమున, అందు ముఖ్యముగ కొత్తకోట అమగొండపాళయం 
ప్రాంతములం గలదు. ఈ కొత్తకోట అమగొండపాళయం . 

రిజర్వు అడవులు. జిల్లాయంశేటిలో బాగుగ వృద్ధిలోనికి రాంగలవు, 

మం చిగందపుచెట్టును ౧౯౦౪ లో ఈజిల్లాకుC దీసి సికొనివచ్చినాంటిరి. 

ఇవి కృముముగ వృద్ధిపాందుచున్న వి. యేపి (ముఖ్యముగా నిది 

క్రొ శ్రకోటకిజర్వు అడవిలోన్సు, కంక, బిళ్లుమూ,ను బి శేవముగం గలదు: 
డసపాణి 

యుండును. ఇవికాక కొండలనూ6ద చాలచోట్ల వెదురు పెరుయును. 

అడవులను రథీంపవలసిన ప్రా ముఖ్యమును రైతులు గుర్తించి 

రని తెలిసికొన్న పిదప గవర్న మెంటువారు ౧౯౧౪ న కొన్నికొన్ని 

జిల్లాలలో సామాన న్యరక మయినయడవిని ఎట్లు చక్క_లి ప్రెదరో 

చూత మని సంచాయతులవశము కావించిరి, ఒక్కొక్క గ్రామము 

నకో మెం త్తముమౌ6ద కొన్నికొన్ని గ్రామములకు కలీపియో పంచా 

యతు లేర్పాటు . చేసీరి, చాలపంవాయతు లటవీన్యవహారములను 

సరిగా చక్క_బెట్టు చున్న వని గవర్న మెంటువారికి సంతృప్తి పీ కలిగి 

నది, గవర్న మెంటువా రీపంచాయతీప పద్ధతిని ౧౯౨౬ న ఈజిల్లాకు. 

వర్తింపంటేని సినారు, _ఈజిల్లాయందలి చాలరిజర్వు అడవులు పంచా 

యతులవశీమునకు వచ్చినవి, ౧౯౨౮ - వ సంవత్సరమున పంచా 

యతులవశమున .నుండినవి అటవీశాఖవారీయధికారమున నుండినని 

ఈ క్రిందిరీతిని గలవు : 

తాలూకా అడవి పంచాయతుల . అటవీశాఖ 
వి_సీర్లయు . వళముననున్న ._ వారియధికారమున 

గు త్రి Ue. ది. ఇం 

తాడిపత్రి, ౭ ౭6. . 9 
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ధర. వరం ఈర ౨౯... ౧౫ 
కల్యాణదుర్దం  'ఈ౫ 2-9” : 3 

పెనుకొండ ౧౨౦ రజ + ౭5 

హిందూపురం. ఈం. చల్లా... 10౨ 
(మడకశిర . 3కో ౩ ౦. కదిరి... అంబ టా. యురీ 

మొత్తము. ౭రళ ౪లR = ME 



స్రుల్ల రివలనన్యు అడవిఫలసాయమువలనను కడచిన అయిదేం 

డ్లలో నెంతేటిరాబడి వచ్చినదో సగటున ' లెక్కొ..చేసి. . దానినిబట్టి 

' యేల౭పేయట నింతేశిస్తు ఇెల్లింపవలె ననునిర్లయముతో గవర్న మెంటువా 

రడవిని పంచాయతుల కొప్పగించిరి. ఇంకను మటీకొన్ని వరతులు 

కలవు; అవి. యే వన్క ఎడపందడప పశువుల “సాంత దారులను సమౌ 

చేశపటేచి సభలు చేయు చుండవ లెను, . 

దమునిమి త్రము పంచాయతీ లెక్కలను (బృ బజేకపెట్టవలెను. ఖర్చులు 

పోను. మిగిలినలాభమును ముందుగా శ్రాకుయునందలి  యడవిని "పెంపొం 

దించుట కుపయోగింపవలెను.. అటుతరువాత నింకను సా మున్న చో 

పంచాయతీ గ్రామములలో ప్రజోప పయోగకరము లైన 

లేవైన నున్న వానికి వెచ్చింపవలెను, 

యుతర కార్యములవలనంగాని అడవిపెంపునకు భంగము కలుగకుండ 

నిరోధింపవ లెను. ' అడవిసరిహద్దుచిన సములు సరిగా. కాపాడవలెను, 

తొలకరివానలు పడిన శెండుమ-సములవలకు అడవులలో పశువులను 

మేతేకు వదలంగాడదు. ఎన్ని పశువులను మేతకు వదలవచ్చునో, 

ఎన్ని చెట్లను గొట్టవచ్చునో ఈ మొదలయినవి గవర్న మెంటువారి 

చట్టముల ననుసరించి పంచాయతివారు నిర్ణ  యించుదురు... 

సెని దూపినపట్టిక ననుసరించి ౧౯౨౮ న ౧౧౩ అటవీపంచా 

యతుల (క్రింద రోల ద, మైళ్ళ యడవి యుండెను, ఈయిడవికి 

పంచాయతులనుండి గవర్న మెంటు వారికి మొ శ్రయమమో(ద రు, 

౧౧౫౭౮౯ ల శిస్తు చెల్లీ నది. ఈపంబాయతులు సరిగ పని చేయు 

చున్నది లేనిది మొదట ఫారెస్టు పంచాయతీఆఫీసరు కను (గొనుచుం డెను; 

కాని ౧౯౨౮-వ జనవరి -వశేదీ లగాయతు ఈయధికారము 

జిల్లారివిన్యూవర్లమువారికి నశపలుపంబడినది. ఈ పంచాయతకులపనిని 

కనుగొనుట .కిరువురు డిప్య్యూటీఠహ సీలుదారులు నియమికు లై రీ, 

ఒకరు అనంత పురము నను మణియొకరు పెనుకొండయందు నుందురు. . 

వర్ష పాతము : శీత్రోన్ష స్థితి 

| జిల్లాయందలి . పంట ఎెరులు వర్దాధారములు, 

ఒక్కో. బళ్లారిజిల్లాను మినహాయిం చినయొడల చెన్న రాహధానియందలి 

యేయితరజిల్లాయందుకం మేను వర్ద పాత మొజిల్దాయందు. 

తక్కవ. సెప్టెంబరు 

మాస సములలోే తొలకరివానలు, అక్టోబరు నవంబరు డి శెంబరుమా'స 

ములయండలి తూర్చువానలు కురియుప్ర దేశమున నున్నది కాని 
ఏవానలును చక్కగ గురియవు, సాధారణము ఈజిల్లాయందు 

ఆగస్టు, 3 సె స్రైంబరు, అక్టిశబరుమాస సములలో వాన" లెక్కువగం గదీ 

యును, కడచిననలువది యేండ్ల కాలమున ఈజిల్లాయందు6+ గ 

లెక్కాచేసి. చూడంగా. సగటున ' సంవత్సరమునకు ౨౨ అంగళముల పె పె 

ప్రధానముగ 

అనంత పురము అాక్ జూలై, ఆగహ్హా, 

చిలుకు -కురిసి సనట్లు తేలినది, జిల్లాతాలూ కాలలో చెనుకిొండశాలూకా 

యందు వర్ద మధికము? క.దిరీ'తాలూ కాయం డల్పము, హీందూప్రరమ్ము 

అనంకచ్ళరము, ధర్మ వరమ్ము శాడిప త్రి గు త్తి; మడకశిర శౌలూకాల | 

అట్లి సభలలో వారీయా'మో' 

అన్నిన లనంగాని మజియీ 

రిసినవాన | 

అనంత ఫురముజిల్లా ee 

“యందు జిల్లా వెం _త్తృీముమోొ6ద సగటునయబడినవర్ల ర మునకన్న నెహ్కవ్య 

కల్యాణదుర్గము, కదిరితాలూకాలయందు జిల్లాసగటునల ేలీన లెక్క 
కంహె. దక్కు_వవర్ద ము కురిసినది 

.జిల్లాయం దంతట 'సమముగ నుండక యొకచోట నెక్కు_వగాను, 

అది యటుండ నీవర్ష పాఠము 

ఒకచోట తక్కు_వగాను ఉండును, వర్ష ములు సరిగా గురియకో కజివు 
కాటకములు తేటిచు సంభవించుచుండును, 

. ఆర్షికతయందున్కు తాపపరీమాణమునను ఈజిల్లా బళ్లారివలె లు 6౧౧ (౧౧. 

నుండును, మార్చి, ఏప్రిల్, మే మాసములు మంచి యొండకాలము, 
' చన్నరాజధానియందలి యితరజిల్లాలయందుకం కె నిచ్చట ఎండ 

లధికము. - మృగశిర ప్రువేశముతో జూకొమాసముననుండి ఎండలు 
తను. అప్పు డిచ్చటి కాలమానస్థితి యితరజిల్లాలలోకం కు ఎకర్క_న 

బాగుగ నుండును, జిల్లాయందేలీ యు'త్తర పువై పుభాగమునకం టె 

దక్షీణపువై ప్రుభాగ మెన్మవ చల్చంగ నుండును, 

చెబున్రులు 

ఈజిల్లాలో ౧౬౨ చెటువులు కలవు. వానిలో బుక్క_పట్ల 

౯మువెబువు, ధర్మ వరముచెజువు, సింగ నమలచెబున్రు అనునవి ముఖి 

మయినవి. మొదటిరెండును చచిత్రావతీనదికి నడ్డకట్ట వేసి నిర్మింప6 

బడుంటచేత వానికి నీటివసతి విశేచమగ నుండును. మిగిలిన చెజువు 
లన్నియు వర్ష ములు బాగుగ నున్న నిండునుు లేనిచో లేదు. సగటున 
కాన్ని సంవత్సరములకు లెక్క..వేసి చూడంగా ఊన్న చెబువు లన్ని 

టిలో ఎనిమిదివంతులలో నొకవంతు నిండునని రెండువంతుల “చెజువు 

లలో నీశే యుండ దని అయిదువంతులు అసంఫ్రూ రీగ నిండు నని 
తేలినది. ఈచెలునుల్మ క్రింద జరగువ్యవసాయము వాలవజక్లు మెట్ట 

రు ౦000ల. శిస్తుకు మైన వచ్చు ఆయకట్టుపరిమితిగల 
చెటును లీ క్కిందిపట్టికయందు. జూపంబడినవి, 

వచెటువు. ఆయకట్టు శిస్తు 

. అనంత ప్రరముతౌలూకా 

 ఆనంతప్రరం. చెటువు .. - _ ౨౧౭౯ ౧౩౩౬౦౩ 

. సింగనమలవెబువు CN ౧౪,౭౮౧ 

ధర, వరముతాలూకా 
ధర్మ వరము వెజువు ౧౩౭౮౭ ౧౩౩ ౬౮ 

౪ త్రిచెటువు OD) Coy 2,30 

యొజతి మోజు చెజువు ౮౯౦ ౬౩3౦౧ 

లి హిందూపురంతాలూక్రా . 

పరిగి ె టువు ౨౬౦౩. ౧౪,౧౯౩ 

'కల్యాణదుర్ణంతాలూకా | ౧0 | 

కంబాడు చెబువ ౯౦2 ఎగర ౬రా 



అనంత ప్రురముజిల్లా 

నముడక'కిర"తాలూకా' 

మొరుబాగలు చెటువు ' ౧౩౧౩ 3 ౬౧ర9 

అమరాపురం చెబును ౯౩౧ ౬౨౯౦ 

 అగళి చెజువు రా౮ారో ౯౮౧ 

"పెనుక్రొ ంజతాలూకా 

బుక్కొ_పట్టణం చెటువు 3,3౯౮ ౨౩,3౬౭౩ 

వతులు ౩ పరి శ మలు _ వృల్తా డైనో 

రాయలసీమయందలి యితరజిల్లాలలోవ లె నే ఈ జిల్లాయందు 

కూడ (ప్రజలకు ప్రధానజీవనాధారము. వ్యవసాయము. ఈవృత్తి 

తోడు పశువులమందలను గొ ్తైలమందలను 'బెంచుటకూడః గలదు. 

' కమ్మరము, కమ్మురము, వ డ్రంగము మొదలయిన చేతిపను లటుండ 

ప్రధానమయిన పర్షిక్కే శ ము, చక. వేసవికాలమున వ్యవసాయపుం బని 

యేదియు నుండనిదినములలో ముఖ్యముగ గుత్తి 'తొడిప త్రి తాలూకాల 

యండలి కాయప్రుల్కు వ మహమ్మదీయులు, దూడేపలవాండ్రు. మాల్య మాది 

గెలు చేత. చీంయుదురు. దాదాపుగ ప్రశిగ్రామమునను రాట్నములు 

కలవు, కాని వ్యవసాయపు పనితొందరలు 'లేనికాలముననే వానికి 

పని కలుగును. దుప ప్పటులు, సాధార ణముగ Kk] తులు కట్టుకొను ముతక 

బట్టలు, (ప్రీ కట్టుకొను రంగు-వీరలు ఎక్కువగ 'ఈజిల్లాయందు 

చయుదురు. రవికలకు ' తలపాగలకు పనికివచ్చు బట్టకూడ కొంత 

తయారగును, ఉరవకొండ, తాడిపత్రి, భర్య వరములు ఈ “జీత పరి 

శ మసాగు ' ప్రధానస్థలములు. ప్రధానముగ చేవాంగులు, తొగట 

రు, సాలీలు చేత యుదురు, అచ్చటచ్చటి నుసామ్మదీయులును, 

మాలవాండు నుకూడ 'చీతచనేయుట కలదు. నేం కుపయోగించు 
WY. 

డారము కొంచె. మించుమించుగ నంతయు యం త ముమో(ద తయా ర 

రయినదే. పట్టుబట్టలు చీరలు ముఖ్యముగ ధర్మ వరమున "శేయుదురు. 

డయ లంముకంకు | జితపరిశ్ర, మ ఉరవకొండయందు పూర్వముకం శు బాల తి నది. | ఇండవతరగతిరోడ్డు; మాండవతరగతిరోడ్డు జల్లాబోర్డురోడ్డు కాక 

ఇతరములయిసరోడ్ల డు. ఇచ్చట “త్రయారగు.. నీలిరంగుబట్టలు కాఫీతోయులలోం బనిచేయు 

కూలీలకు మల్నాటి "కెగుమతి యగును, పామిడి _ చౌలూరుగ్ర్రామము | 

లందును, కొంతవజకు. "పెనుకొండ గుట్టూరుగ్తా మమలందును "చేతితో 

బట్టల కద్దకము. చేయుదురు. లంభాడీ ప్ర్రీల కుసయోగపడు చీటీబట్ట 

FF లును, బరా, పినాంగ్కు సింగపూరు, దక్షీఇహీందూ దేశము, బోంచాదు 

'బజారులలో జెల్టుబడియగు చీటీబట్టలునుమా త్ర, చే యిచ్చట తయా 

రగచున్నవి. కలం కారీయద్దకము “సభించినదే ముఖ్యముగ. కల్యాణ | వ 

దుర్గము. 'తాలూకాయందున్వు 

5s కౌజిల్లాయ | నెంకను' గాజులు ' తయారుచేయు గ్రామము. 

| సీశాజాలు. ఛేయుదురు, . 

గుత్తి అనంతే పురము . .. తౌలూకాల 1 

"లోని; కొన్ని. భాగములయందును. కంబళ్లు.. చేయుదురు. ఈజిల్లా 

'యంతేలో త్రనగల్లుం 'బెళుసప్ప గ్రా, మములయందు. తయార కంబళ్లు 

ప్రశ స్తమైనని. ఇక రడ తయారగుకం బళ్లు. బళ్లారి "కెసమతి యగును... 

పెనుకొండ 

” కెనిమిదిమై ఇూరమున. నున్నగట్టూరు. . కారము. మయిన మట్టితో. 

 చరుండెడీది, ఒకప స డిచ్చట గాజులు తయారువేయువా శడువందల 

వజకు నుండిరి, ఇప్పు డీపరి కేన కీణించినది. భర వరమునకు పదు 

నై దు మెళ్తేదూర మున సున్న న్యామద్దల శ్రా మమున న
ొకప్పుడు ముతక 

కాగితము తయారు చేయువారు. ఇప్పు డీపరి క్క శ మయు నశ్నీణించినది. 

హాందూఫురముతాలూకా. దిలుమత్రూరు గ్రామమున నూలుతోను, 

పటుతోను పటకాలును కొడికొండ గ్రామమున కజ్ఞదువ్వెనలును 
రు. 

తయారగుచున్న వి. తిమ్షనచెర్గ, గుంతకల్లు, తాడిప తి గ్రామము 

లందు ప్రత్తి యేకి మూటలు కట్టు పత్తి ఫ్యాక్ట రీలు చాలకాలముననుండి 

యున్నవి. వీనిలో అవిరీతో డు. 

వర్తకము. ఎగుమతి, దిగుమతులు 

 “శత్తిం , ఉలవలు, అహారప దార్థృములు, దుష్పటులు, వరలు, 

తంోటిజెక్క.. ఇచ్చటి ముఖ్యమయిన  మొగుముతులం, ఉప్పు కిరస 

పర దేశపునూబు, పర దేశపుబట్టలు, పశువులు ముఖ్య 

మయిన దిగుమతులు, ఈజిల్లాయం దుత్తరమునకు తాడిప తియ్సు 

దక్షీణమునకు హీందూపురమును ప్రధానవర్తకస్థానములు, ఎగుమతి 

చేయుటకును, జిల్లాయందు దొరకుసరకు పోగుచేయుటకును, దెగుముతి 

యయినసరకును స్థానికముగ పంచుటకును సారము వారము జరుగు 

సంతలు తోడ్పడును. ఈసంత లు లోకలుబోర్డువారి యధీనమునం 

దుండును, ఇట్టివానిలో ముఖ్యమ యినవి తాడిపత్రి , యాడికి ఊరవ 

నాయల్మూ 

కొండ, ెనుకొండలందు జర గును. 

ఈజిల్లాయందు బండిచాటలు, రోడ్డు బాల కలవు. రోడ్డు 

' వెనుకటికంచు చాల చక్కయడినవి, జ౭ళోం చదరపుమెళ్ల వై శా 

ల్యము కల యిీజిల్దాయందు ౧౩౦౪౦ మెళ్ళ్ రోడ్డు కలదు. ఈజిల్లా 

యందలిరోడ్లను: నాలుగుతరగతులంగ విభాగించిరి. ట్రంకకోడ్డు 

ట్రంకురోడ్డులు శండు కలవు... అం దొకటి 

చెన్న పురినుండి బొం బాయికి ని శెండవది కర్నూలునుండి చెంగు 

ళూర్రిక్షిన్సి పోవుచున్నది, ఈళంటిని సరియైనస్థితియం దుంచుట కగు 

వ్యయము నంతయు: గవర్న మెంటువారు. భరింతురు* ఇవి మోటారు 

బండ్లు పోవుటకు తగినస్థితియం దున్నని, రెండవతర గతిరో డ్డుకూడ 

ప్రయాణార్హ మయినచే, వీనిని, సరియైనస్థితియం దుంచుట కగు 

వ్యయమున సగము గవర్న మెంటువారున్వు సగము జిల్లాబోర్జువారును 

భరింకురు.. మూండవతర గతిరోడ్ల ను జిల్లాబోరు వారును, నాలంగవతేర 

గతిరోడ్డ ను తాలూకాబోర్జువారను సుస్థితియం దుంచి కాపాజెదరు. 

వీనిని మరమ్మతుచేసి చక్కనిస్టి ణ్రియం దోంచుటకు తగినంతధనము లేక 

'పోవుటేక ఈమూండు, నాలుగుతరగతులరోద్డు అంత' బాస. "లేవు, 

కాని వీనిలో అనంతపురము _ _ కల్యాణదుర్భమువం టి రోడ్డు కొన్ని 

ఈథారణమున దీనికి. గాజులగుట్టూ. రని | ఇప్పుడు మోటారుబండ్లు పోవుటకుకాడ తగినస్టితియం దున్భవి. 
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టైలొమాక్షములు ల. 

అనంతే పురముజిల్లాప శ్చిమఫాగమున ఒకచోటనుండి మజీయొక 
చోటికి పోవుటకు రోడ్లే యాధారము? కాని జిల్లాయు త్తర్క మధ్యమ 
భాగములందు 3 నై లుసౌకర్యమకూడ కలదు. ఈజిల్లాయందు మూయండు | 
లై లుమార్షములు కలను. ఈరెండును జిల్లాహాయవ్యదిశయం దున్న 

సంతకల్లునొద్ద సంధించును, గుంతేకల్లునుండి బళ్ళారికిని, బొంబాయి 

రాజధానిదక్షీ ణ భాగ యునకును, నిజామురా స్వ మునకున్కు బొంబాయి. 
కిని ెజవాడకును బోవునికరమార్షములు కలవు. ఈజిల్లాయు శ్రర 
భాగముసండ పోవురైలుమార్చము చెన్న పట్ట పట్టణముననుండి' వాడికేం బోవు 
చెన్న ప్రకయినుపచారి, ఇది చెన్నపట్టణముననుండి వచ్చి ఈళాన్యపు 
దిక్కుగా. నీజిల్లాలో6 (భ్రైవేశించి తాడిప,తి ” ప్రి; _మిందుగ సంతేకల్లు జంక్స న ను చేరును. ఈజిల్లామధ్య భా గముననుండి 

పోవురై లుమార్లము. 'దక్షీణమహోరా వ పు ఇనుపదారిశాఖ, ఇది గుంత 
కల్పుననుండి దక్షీణముగ పామిడ్కి kan పృురమ్మూ ధర్మ వరము, పెను 

కొండు హీందూపురములమాందుగ మెనూరుస సంస్థానము నందలి "బెంగు 

_ళూరికి పోవును. ఈశ రై లుమార్షమును చెన్నపురి పక్షి ఇమహారా ప ప్రు_ 
ఇనుపదారియొకళాఖ ఈజిల్లాయం దాగ్నేయదిశగం బ్రవేశింద్ తన 

కల్గు, కదిరి చ్యాముములమో దుగ వచ్చి ధర్మ వరమునొద్దం గలియును, 

శఈజిల్లాయందుల. బోవు సెనుడివిన మందు రై లుమార్గములును చెన్న 
పురి, నరా ప్రశ ల్వేకం' చెనీవారివి. 

పరిపాలన ము 

ఈజిల్లాయందు మొదట -ేడుళాలూకా లుండెడివి,. ధర, 

వరముతాలూకాను శెండువిభాగములు చేయుటవలనను, ౧౯౧౦ లో 
కడపజిల్లాయందలి కదిరి తాలూకాను క్రొత్తగా నిందు చేర్చుటవలనను 
ఇప్పు డిందు తోమ్రిది తొలూ కాలు కలవు, ఇవి నాలుగు సబ్ డివిజను 

లుగా నేర్చజబుప6బడినవి; వె టన గుత్తి తొడిప త్రి'తాలూకాలు 

గుత్తి సబ్డివిజను? అనంతపురము. కల్యా ణదుర్దముతాలూ కాలు 

| సబ్డివిజను; సెనుకొండ్క . హిందూప్రురమ్ము: నుడకళిరశాలాకాలు 

పెనుకొండసబ్ డివిజను. . 

కలెక్టరు జిల్లాయధికారి, అనంతపురము ముఖ్య పట్టణము, 
ఈడివిజను * ఇండియక్ సివిల్ సర్విసు? ఊద్యోగది. పెనుకిొండకు సబ్ 
కలెక్టరు అధికారి. మిగిలిన డివిజనులకో డిప్యూటీకలెక్ట్సరు లురిదురు, 

౧౯౨౦వ సంవళ్ళేరమువికు ' సీవిలువ్యా జ్యెములు. పరిమ్మ. 
" రించుటకయి గ త్తిలోను, ెనుకోండలోను మునస సబుకోర్టు లుం జెడివి, 

ఈజిల్లాకు: వేజుగ జిల్లాకోర్డు ఉం జెడిదికాదు, గు _త్తిమునసబుకోర్టుమోింద 

కరా లుజిల్లాకోర్టునకును, "పెనుకొండమునసబుకోరుమోంద బళారి 

 జిల్లాళోర్టునకును . అప్పీళ్లు ఉండెడివి, * సెనున్సుకేసులు” 

6 సెపన్నుకోర్జు ? ఎదుట విచోరింపయి జెడివి, 

అరి 

ఎ౧౯౨ర్హ-వ సంవత్సర 

గుత్తి గ్రామముల 

| అకు. నేరములు - చేయుజాతులవారికి 

తగ్గినట్లు తెలియవచ్చుచున్నది, 

| కొరచలు మిగుల నపోయకారులు, తరువాత వచ్చువారు సుకాలీలు, 

వీరిపిదప 'ఇెప్పవలసినవారు "పెద్దబోయలు, ఈజిల్లాయందు విశేవముగ 

' ఉరవకిొండఫిర్మా_లో వీ రెక్కు.వ, 

బకారీ. 
cn 

మున అనంతపురమనందు  జిల్లాకోరు ? ను 6 సెవన్స్కోర్టు” ను 

' కూడ "పెట్టినారు ఈకారణమున . ఇపుడు సివిలువ్యా జ్యెముల వినయ 

మునన్ము సెనన్స్ కేసులవివయమునను ఈజిల్లా యితరజిల్లాలమోంద 

నాధార పడవల సినయావళ్యకము తేప్పినది. 

ఇతరజిల్లాలలోకంకు ఈజి లాలో వ్యా జ్యెములు' చాల 

కథ్కవ. అనంతపురము సె నిమక్స్కోర్టులో జిల్లామొత్తముమో6ద వచ్చిన 
“ సెపున్స్కసు* లన్నియు విచారణ యగును, ఈశే సులవిషయమున 
రాజధాని లెక్కలను పరిశీలించినయెడల రాయలనీమయందలి జిల్లా 
లన్నిటిలోకంకు ' నిచ్చట నివి యెక్కువ యని శేలుచున్న దె. 
చ్రామమేజ స్ట న్ టుకోర్టులు, చ్రామపంచాయతీకోర్టులు, అనంత పురము 

ధర్మవరము మటాపురము. నడి త్రి, గుత్తి గుంతకల్డు కదిరి - బెంచి 
మజ స్ర్రీటుకోస్టులు ఉరవకొండ, కసకల్లు, యాడికి డిఫ్యూటీకవానీలు 

దారు _ - మేజ్య్య్రటుకోద్దలు --వీనియందు. ్రీమినలుకేసులు “వినా 

రణ యగుచుండును.  డివిజనలు ఆఫీసరు లక్కు * జిల్లామేజ త్రీ టుికు 

పూరా అధికారములు కలవు. . 

దొంగజ డ్లైలు, “వాయల్పాడు లేక నవాబుేంటకొర-చలు, 

దొంగదాసరులు దొరగ = ఎటుకల్లు దొంగ - ఊరుకొర-చల్వు . సుకా 

లీలల మడకశిర తొెలూకాయందలి దొ మరులు, "పెద్దబోయలు.--వీ రండ 

వర్గించుచట్ట మనువ_ర్లీంప 

జిల్లాలెక్క.లను జూచినచో ేరములు 

చేరములు 'చేయుజాతులవారిలో 

బడెను. _ ఈకారణమున్క 

నున్న కకుల(పార్టీ ల్రవలన ఇటీవల గలిగిన చాలహత ఫ్ర ఫ్ చాఢ్య్యులు, 

తాడిప పృత్సి గత్తితాలూకా 

లలో సామాన్యముగ' హత్య లెక్కు_న;, "పెనుకొండ గు త్తితాలూ కాల 

యందు బందిపోటులు, దోఫీడులు విశేమము, 

అనంత ప్రరముసబ్ డివిజను; ధర్మవరము, కదిరితాలూకాలు ధర వరము | పోలీస సుజిల్లానూ పరింకేం'డేంటు అనంత ప్రురమునం దుండును. 

గ శ్రిశతాలూకాసహీతమయిన గు త్తిసర్కి_లు ప చ, త్యక మోతని"పె త్ర 

నమ్ము కింద నుండును. ఇతని కింది - ఇద్ద “అసి సెంటు లలో. 
(WU 

నెక(యడు సెనుకొండుయం: దుండ ధర్మ సరముతాలూకాతో (గాడ 

నీజిల్లాదత్నీణార్థభానమాము, జేటూకండు అనంత ప్రరమునం దుండి 

గు శ్రిమినవాణా ఉత్త రార్థ భాగమును కని పెట్టుఛుండును.. స్థానిక 

ముగ నున్న ఫోలీసువారిక్ వోడు, బందిషోటుదొంగలు తజిచు వచ్చు 

దుం డుకనుమలదగ్గఅ . తలారుల "నేర్పాటు . చేసిరి, .. ఈనడుమ వీరిని .' 

బాలమందిని తగ్గి ంచిరీ, ఫోలీ సుకార్యస్థానమున్కు. పోలీసు “మాలబలము? 

(Reserve) ను అనంతేపురమునం గలవు, .* "సెం ట్ర ల్ పోలీసు 

రిక్రూయిట్ న్కూ_లు ? అనుేర పోలీసుపనికి త్రొ తగ చేరవచ్చు 

వారిని తరనీతు వేయుట కొ కపొఠళశాలను అనంతవ్రరమున ౧౯౧౭-వ 

సంవత్సరమున: చేర్భాటు ేనిచారు,.. జీల్లానూపరిం కొం డెంటునకో 



౧౦ 

తాబేదారుగ నుండి అసిస్టెంటు లేక ,డిప్య్యూటీనూపరిం కైంచెంటు 

దానిని నడవు చుండును... “రయలనీమజైల్లాలనుండియు, . ఉత్తర 

సర్మా_రులనుండియు _ పోలీసుపనిలో. కొత్తగ . వేరయలంచినవా 
శకి 

రీక' గ్రై-జిపొఠ శాలకు వ త్తరు. 

ఈ జిల్లాకు జిల్లా'జెలు . లేదు. జిల్లా. 'వెం్పుత్తముమో6ద 32 

పోలీసు శ్రేమనులును, . 6శ్తొట్రాపోస్ట్రు) లున్తు.. "కలవు. 

సంరతృణమునకయి. తోమండ్రు ఇకక రులున్వు. ౧౯ గురు. సబ్ | 

“2౯ ఓ. గురు: కాక సె సెవి | 

 బడిమొ త్తే తము (Working Capital) ఈ౫ లక్షలు, ఈ సంఘములు 
లులును (హెడ్ కాక న్హైబిలులతో c గూడ, ౨౬ గురు. తలారులును ( Ing 

ఇ | వ్యవసాయకుల కావళ్యకత కలిగినప్పుడు 'బదుళ్లు పుట్టుటలో/గల కష్ట 

కస్పెక్ట రులును, ఇరువుద స .సాన్టెంటులును, 

నియమింపంబడినారు. ౧౨ సబ్ ఖై ళు కలవు, మాసమునకు . 

శిక్ష విధింపంబడినవారిని బక్టారిజై లనకు. ప పంెదరు, 

జైళ్ళలో. గలసి ౨౩౬ గురు ఖైదీలు ప క్రుదరు. , 

ఫురం మడకశిర, ధర ర, వరము, అనంత ప్రురమ్ము' కల్యాణాదుర్ల ముతాలూ 

కాల కొకొ(ాక సబ్ జె జై లును. కదిరి గుత్తి తాెడిప,తి 

ఇంజేసీ సబ్ జైళ్లును కలవు. 
Wy 

' ఇదివజకు రీజి స్రహక్ విమయమున 'ఈజిల్లా బక్గారిజిల్లాలోనిది 

గనే యెంచంబడుచుం జెడిది.. కాని ౧౯౧౯వ. గాస్టెంబరు మెదటి తేదీ 

నుండి ఈవివయమున ఈజిల్లాను బక్లొరిజిల్లానుండి: విడదీసి అనంతే 

పురముజిల్లాకు జిల్లారిజి స్ర్రైరును ' నియమించి. జీల్టారిజి స్ర్రైరకార్య |: 
స్థా నముకూడ అనంత ప్రరమునశీ 'ఏర్పాట్యు.. చేసిరి, ...జిల్లారీజి. ఫ్రా 
క్రింద ః జాయంటు 'సబురిజి స్ట రు ఉండును, 'వీరుకాక ఈజిల్హాయందు 

పదునొకండుగరు సబురిజి స్ట్రా రులు కలరు, ' వీరిలో, .ఎనమండ్రు 

తాలూకా ప గప్కుథాననగరములం: దుందురు. 

తాలూకాయందలి. గుంతేకల్గున నొకరును ఊరవకిొం4యం దొకరున్వు 

-పెనుకొండతాలూకాయందలి బుక్కాపట్టణమున నొకరును ఉందురు, 

సాలీన. రీజిస్ట్ర రగు స్థిరా స్పి మె త్తమువిలువ.. ౧౯౨౮ త్రో అంతమగస 

కడచిన యొనిమిదివత్ళోరమలలా Uo లత్షలనుండి ౫౬ లతులకు. త గ్షినన్కు 

జిల్లారిజి సారు ఏరండి యోమారు లు జరగినప టినుండి రజి నే సును 

పని. ని వృష్థాయసకున్నరి. _ : ల జ్ 
భి నో oe , =. 

ర 

. ఆచారిపరిపాలనమునిమి శ త్రము మొదట" నెనిమిది తొలూకాలు 

కలిపి జిల్లానంతను జక గ్రాసర్క్్లలుగా "వేర్పాటు. చేసిరి ౧౮౯౭ - న 

చెట్లకు పన్ను కట్టుప ద్ధతి వచ్చినతరువాత: అప్పుడు. జక యిక "స్పెక్టు 

రునకు పని కుక్కు “వయినది.. "అందువలన - "పెనుకొండ 

ఏర్పా టయినడి, కదిరే ధర శ్రవరము,: "పెనుకొండ. “హింద్లూపురమ్ము 

మడక శిర తాలూకాలు అయిదును "పెనుకొండస సర్కీ_లంలో చేక్చిరి.. మిగి 

లిన నాలుగు 'తాలూకాలును. అనంత తపురమస సర్కలులో చేర్పయడినవి, 

నవాకారోద్యమము. 

ms _.శవాకాకోద్యమలాభమను. బడసిన మొదటిజిల్లాలలో ఈయనం 

కప్పక, “మొకటి... ఇది తజచుగ తీవ (వ్రమయున, 'కృజవుకాటకముల కెజి, 

అన్ని ? సబ్ 

“పెనుకొండ, హిందూ | 

తి, తాలూూకాలకు 
చట్టము 

. తక్కినవారిలో గుత్తి 

"సర్కి_లు 

అనంత ప్ప |రముజిల్లా 

| యగటవలన వ్యవసాయమువలన జీవించుజనమున, కీయుద్యమమువలన 
గొప్పప్ర, పృయోజనము కలిగినదె, 

' పతిసంఘము ౧౯౦ఎ౫|(_వ సంవత్సరమున బుక్క పట్టణమున స్థాపిత 
' మయినది, 

సంవత్సరములకు విదప్క ౫౧-౨ 'సహకారపరపతిసంఘుము లుం డేను, 
' ఈసంఫఘములలో నూటికి తొంబదె కర కులకు బుణము లీచ్చుసంభఘు 

జిల్లా | 
- య 

-ఈజిల్లాయందు మొదటి సహకారపర 

'౧కొ౨రా-వ సంవత్సర మున అనగా నిరువదిమూండు 

ములు ( Agricultural Credit Societies). ఈ సంఘము లన్నిటం 

గలసీ 30000 ల సభ్యులు కదు, నిర్వాహకమునకుం దిరుగు పెట్టు 

ములను దొలగించుటకే కాక బుం౯|పృదాతలు. విధించునడ్డీ ఎక్కువ 

6 వరవడి? ని (High 1266) తగ్గిం చుటకును దోడ్చడినవి, జిల్లా “సహ 

కారపరపతి బ్యాంకి ౧౯౧౯-వ 'సంవత్సీరమున “నేర్చడినది. ఇది (చ్ర్కజ 

లవలననుండి నిలువచేయుటకు సొమ్గు (౫౭9౦314) తీసీకొనును; 
ప్రకారము రీజిస్ట్ర రయిన-సంఘములకు సుకరముయిన పద్ధతుల 

మింద బదు శ్లిచ్చును. ఈజాల్లాయందలి సహకార సంభుములలోం 
గొన్ని ప్రత్యేక మొక్క_నిమ్నుజాతులకే తోడ్చడున వియు. గలవు.. 

అట్టివి ముప్పదిసంఘము లున్నవి. వీనిలో ౭౦౭ గురు సభ్యు 

లున్నారు. నిర్వాహకమునకో 6 దిరుగు పెట్లుబడి మొ త్రము రు, 

౨౫౦౦౦ లు. పట్టామోంద 'శనూములు సంపాదించి నేద్యముకిెటకు 

వానిని సంభుసభ్యుల కొసంసటు -ఈముప్పదింటిలో అయిదుసంఘుముల, 

| సృథానో దేశీయ, జిల్లాయందలి ఆమా సంఘము లన్ని టిమి(ద నధికారి 

ఈయసి స్తెంటు రిజి 

స్టే రోత" సంభఘములపనిని తణిఖీ చేయుటకును, లెక్కలను 

సాలీన సరి చాచుటకును మంచి చెడ్డలను శెలియ( జెప్పుటకును పదు 

ముగ్గరు ఇక్ స్పెక్టృరులు కలరు. 

అనంత పురమునం దుండు అసి-సెంటురిజి సారు, 
అ (బ్ర/ 

జనులు : మతము. 

 ఈజిల్లాయందు. ౧౮౯౮-వ సంవత్సర పుజనా భా లెక్క ననుస 

మందెథక్కు ౧౯౦౧-వ సంవత్సర పుజగా భా 

లెక గా ననుసరించి ౯3.33౭౭ మందియు, ౧౯౧౧-వ సంవత్సరపు ఫు 

జనాఖాౌ లెక్క ననుసరించి ౬ 3౨౨౮ స్టరున్ను ౧౯౩౧-వ సంవ 

ర్సరపు ఫు. జనాభా లెక్క ననుసరించి ౯4౯౧౭. ,గురును : జను 

లుండీరి, . ఇటీవల ౧౯౩ ౧-వ "సంవత్సరమున జరగినజనులగణితి ననుస 

రించి ). ఛ్యా౬౨౬రోం 

6 రించి. ఈజిల్లాయందలి చెం. _త్తముజనసంఖ్య ౧౦౦3౮౧౧ వజికో 
"పెరిగినది... ఇందు. ఏ ౨౯౫౩౪ (సరు _ఫురుషుల్ను గీ౧౦్క౮8 2 

గురు. ధ్రీలా ౧౯౩ ౧-వ "సంవత్సరస్ర ఫు జనాభాలెక్కల ననుసరించి 

“.శాలూకా. వారీ గ. వి స్టీర్ల ము శ్రామమలసంఖ్య,.. కంట్ల 
మొదలై నవి ప్రకటసటలోని. పట్టికయరదుం 'జపల్దాడినవ్సి,.. 

ఈ 
Ll 



అనంత ప్రరముజిల్లా ౧ం 

క 2" (9 చ, మెలుకు 
తాలూకా పేరు ' వరము ke న కరు ఇండ్లసంఖ్య జనాభా _ ౧౯౩౧ .. జనసంఖ్య 

ల్ మెట్ట garni]. మొత్తము | పురుషులు | శ్రీల | ౧౯౩౧ 
అనంతపురము డివిజకా | TT rT lr] య TT 

అనంత ప్రుర ము ౬ '౧ ౧౧౪ CE 9-౬౮ గుంటల | -ఉగ్కంరోకా YF ౧౨౬ 
: కల్యాణదుర్లము ౮౨౧ ౧ | ౭6 | ౧౭౧(౯౦.: .. ౮౭3౪౪ | 5300౨3౬ | లో ి౨ం౧౧ం | ౧౦౫ 

ధర్మ వరము 2౭3౬ | ౧| ౬3 ౧ర్కా౮ాల౮ా ౯౦౦౨౪  _ళ౬ురో౯౬ | ౪౩)౨౮ | ౧౨౨ 
కదిరి ౧౧౬౨ ౧ ౧౪౧ | 34౮౬౭ ౧౭3,౨45 | ౮౯౬౦౦ | ౮3,౬౮ | ౧ర౯ 

సత్తి డీవిజకా క 
గుత్తి ౮౯౬ రో + 3౨ 3 ౧౧౧౬౯ ౧,౧ఎ౯ాఒరం రా౧్సర ౭౬ ౭రా౧౬౪ ౧౭౮ 

తౌడిప త్రి ౬రో౧ | ౧ | ౯౭ | ౨౩౦౮౩౯ | ౧౧3౧4 | ౫౯323 | ౫౭౯రీవ | దాఏ 
సెనుకొండ డివిజకా 

'హీందూస్రురము ళోా౧ ౧ | ౭౭ ౨౩ ౫0 | -.౧౧౦౧౯౪ Ue, | UM3,.¥Yor | ౨౫౬ 

మడకశిర ళోళో౬ | ౧| ౫౭ ౧౯౧౬౦ 1, .౯౭౦౮౧.., .ర౯లా౨ం౭3 | ౪౭౮౦౮ | ౨౧౮ 
నుకొండ ౬౮౨ ౧ ౯౮ ౨౧౩ ౯౯ ం శార్మారీ౯ారా | ఎ[0,౨ఈ౬ | 'రోళ్యా౨)౫/(౨ ౧౪కి 

| 

మొత్తము |౬౭ర౧ | ౧౨ ౮౫౨ ౨౧౫ర౮౭ | ౧౦,౫౦,౩౪౧౧. 3 ౯43౪ ౫౧౦ ౮2౭౭౬ | Oe 

| | 

ఈజిల్లాయందలిజనులలో నూటికి దాదాపు తొంబదిమంది 

హీందువులును, తొమం డ్ కుపెయగా మహమ్మదీయులును గలరు. ముఖ్య 

: మతముల ననుస సరించి. నో జిల్లాయందలి జన'స సంఖ్య యీ క్రింద 

6  శాలూకావారీ గా నీయయడినది. . 

"తాలూకా మీందువులు ముహన్లుదీయులు డై _స్టవులు 

అనంతపురము ౧గ్కుంఒ౬రీరా .. క్కా౮౭ . ౬౭౬ 

ధర్మవరము ౮ర్క,౮౯ ర౭౬౨ .' కిరో౯ా 

గుత్తి. ౧3౬,౮౨౬ ౨౦,6౫0 ౨,౨౯౨ 

పీ ందూప్రరము ౯ారా3ళ4 ౧౧౪౭౦ 3 ౦౯ 

నుక్రొండ  . రార్వాలటరి re ౨౨౩ 

కదిరి : ౧౫౦౨౫౯. : ౨౨౩ 5౮ Py . 

కల్యా ణదుర్ణము . ౮౩3,౮౫౦" 3,053... లొక 

మడకళిర కాండల 3 రానా "ళో 

తాడిపత్రి “యంలో  ౧ర్కో౭౬౧ ౧౯౦౮. 

మొత్తము .క్వారో3 ౭౬౮ ౯౯౪ ౬ Ue 

జైను లీజిల్లాయందు వేయిమందికి -పెని కలరు, అందు ౮౮౮ గురు 

మడక'శిర'శాలూకాయం దున్నారు, 

వ్యవసాయము 

. జిల్లాయు త్తర భాగమునందు. దక్క మిగిలిన ఫోగమునం దంత 

టను భూమి మిక్కిలి బీదది; ఫలవంతము కాదు. - ఉత్తరఫుతాలూకాల 
లోని '- శేగడిభూమియు.. నంత రోకు మయినది కాదు. ఈజిల్లాలో ' 

పెద్ద ఆనకట్టలు కాన్ని ఏటికాల్యలు కొని లేవు, . అరిదుచేత చెలువుల 

దీన *మం దున్నభూమి. ౧౯౧౧౩౭ ౦౯ యెకరములు, 

వచ్చు శిస్తుమొ _ల్త్ము రు, ౧౩ కలాం 3 3 లు, 

యాధారమునను, చావులయాధారమునను. మాగాణి పైరులు, “తోట 

పైరులు చేయుదురు, ఈజిల్లాయం, దిరునదవేలవజుకు బావులు కలను: 

మిక్కి_లీ.. జెట్టకాలములో చావు లంతగ నుపయోగ పడవు, మెరక 
పెరులలో కజజొన్న, "రాగి, . ముఖ్యమయినవి, కొద్దిభూమి చ 

ఎక్క్కువపెరును వెలగలైా చెరును. పండించుటకు బదులుగా రై తుల 

ఎక్కు_వభూమిని దున్ని. కొద్దిమై శులను . వీదపెరులను పండించెదరు, 
౧౩ రో౦-వ భసల్కీ అనలా ౧౯౩ ౦-క౧-వ సంవత్సరమున “రైతా 

దీనివలన 

ఈ “భూమి పరీ 

మితేము న ౧౬ ౩౯౦ ౦ . ౦ళ్తాయొకరములనేల 'మెట్టవ్యవసాయము; 

గా౨గ్య౭౦౧ యెొకళములనేల. ' 'పల  ప్రవ్యవసా యము ( నీరుపా జించి 

| చేయునది. ఇప్పటికిని వీదుభూమ కేలెటీటును సా గగుచున్నవి.. 

. ఈమండలమున. - పచ్చిక బయళ్లు - "మెండుగా... లేకపోవుటచేత 
ఇచ్చట పుట్టు పశువు లంత. శ్రేష్ట మమునవి.. కాకయున్నవి. అందు 
వలన నెల్లూరి పాంతేప్పు : .బఫష్టామలయిన. “కోడెలను మంచివిలకం. 
గొని తీసీ సికొనివచ్చుచుంద్భురు..: జన్నికొజు కీమండలమునందు.. గొొకులను 
మేశలను ఎక్కు_వగాం “బెంఛెదరు. ..(ఈయున్నిలో చాల శ్రమము 

లందు రళ్నృకంబల్లు చేయుదురు, - 

కణిున్రలు'.' 

ఈజిల్లాయందు' వర్ష పొతము ఛోల తక్కువ యసటవలన 

చురుపంటలకు తగనంత * నీట్ దొరకక తటిచుగ కజవు సంభవించు 

చుండును; 'ఒక్కొాక్కచప్పు  డతివృష్టి కలిగి పంటలు చెడి కజవు సంభ 

వించుటయు కలదు." కడచినళతొబ్దియందు: ౧౮౦౩, ౧౮౨౦౪౦ ౧౮౩ 3% 



౧౨ 

౧౮౮ లరర్యు ౧౮౬౬, ౧౮౦౭౬.రా ౧౮౯౨ ౧౮౯౬ “సంవ 

తృరములలో ఈజిల్లాయందు కనుము సంభవించినది, గవర్న మెం 

'టువా రిట్టికజవుకాలమున "ేవేవో పనులు తలపెట్టి మొమబాధితులకు 
' పనులు కల్పించి కొంతవజకు కూమబాొభ నివారణ చేయుచున్నారు, 

. రా౯౨౧-౫ ౧౯౨౮ సంవత్సరమయులందు. జిల్లాయంతటును శాకపోయిన 

కొన్ని తాలూకాలయం దయినను వామము సంభవించినది. ౧౯౨౧-౨ 

=వ సంవత్సర పుకజివు ముఖ్యముగ గుత్తికిం దగిలినది, ౧౯౨౦-వ 

వం జిల్లాయండు నగ భాగమునకు పెంగ్ తగిలిన దని 

భూమితరములు 

విజయనగరాధీశులు 
" ఇకుందలి వ్యవసాయపుభూములకు నెట్టితరయు లుం జెనో, భూము 

లెట్లు: అమరక మగుచుండెనో తెలిసికొనుట కాభారములు లేవు. 
అప్పుడు పండినపంటలో నై తులు సంగోరుపాలు' శిస్తు క్రింద చెల్లీ ంచు 

. చుండిరని చెప్పుదురు, నోలకొండనవాబుల ప ప్రభుత్వమున ఈ కొమిలం ) 
పద్ధతి ననుసరించి భూమిశిస్తు వనూలు చేయుచుండీరి.. ఈపద్ధతి ననుస. 

. రిరదిహడ సంగోరుపాలుధాన్యము ప పృభుత్వమువారికి పోవును. ఇది 
_. జమౌొకొదారులు. పాళెగాండ్రద్వారమున వనూ లగుచుం'డెను, మహో 
రా శ్రలవశీమున నుండిన భాగమునండలిఛూముల కేపద్ధతి ననుసరించి 
శిస్తు. కట్టుచుండిరో తెలియదు.: ' “హెదరల్సీ శిస్తులు శాశ్వత ముగ 

నిర యము చేసె " ఈనాములు . మొదలయినవి. జప్తు చేసి 

శిస్తు హెచ్చింపం జ అయల్నించ కాని శి సులు కోనుముగ వనూలు 

చేసికొన లరగినవాయ కాండ, ౧౮౯౨ లో నీప్రా ంతేము. నై జాము 
నకు. వశపడినప్పుడు ౧౮౯౨-౯3 సంవత్సరమున నొప్పకటివు. వచ్చి 
భూమివలని రాబడి తగి శిస్తులును తగ్గి పోయినవీ, 

ఈ జిల్లా కిం పెనీవారీకి స్వాధీనపడినకరువాత భూములు అవ 
“రకము చేయుప పద్ధతి మాజినదే,' జమికొదొరులద్వారా ' 'శిస్తులు వసూలు 
"చేయుటకు మాలుగా, 3 కె తులతో స్వయముగా దోరత నమువారు కాళ్లు 
కుదుర్చుకొని, శిస్తు శామే వనూలు చేయజిెచ్చిరి.. ఈ 'అనురకపుపద్ధ 

ఇది మేజర్ మన్రో చేసిన తిని “రై తువారిప ద్ధతి యనియెదఠు, 

యేర్పాటు, త్రాసమనసబుకరణములప నిందుతఅభల బూోర్య మున్న 
“లాభము. తగ్టినందున వారివలన రిస్తువనూూలుకక. గొంతభం గయ మదటి. 
గలిగెను, కాని తరువాత వారును క శ్రాచముముూ6 పని చేయపదొడయర 

౧౮౦౨-౧౮౦౬ సంవత్సరములలో హమళను కొల్చించ్చి భూములను 
క దర్దావారి)గ విభజించి. వన్స్ తరముల" నిర్లేయింిచెను, తరువాత 

ఇండియాగనర్న మెంటువారు వై 3 తువారిడడ్డతిని  కనిట్లేని మొదట మూ 
డేండ్లక్కు తరువాత పదేండ్లకు ్రామోదులు. ఇజారాపద్ధతిమాండ్వ శీనుకు 

| కావున ఇకాశాపదతి మానివేసి ఇందువలన లాభము. కలిగినదికాస్పు, 

.. గూరూలో, మరల నైతువారిప పద్ధతిని. ప్రారంభిగచిర్ప్సి 

oo ఎ మన్రోచే. నక్ష యింపయడినకట్లు తరుము ఆతిళ్తర్యూ:;. కాని 

a .క్వుంపతంకి. దనియు. దూతం కర. శొకకనముతాకిం కోరక. 

పరిపాలించుచుండిన కాలమున  ఈజిల్లా. 

1 సంవత్సరములలో. క్రొ 

| శఈక్రాత్త అమరేకమ ననుసరించి కటెతి తాలూకాపల్ల పుభూమి'కేటు 

అనంత పఫురముజిల్లా 

కాని ' ౧౮౨౧వజికు ఆశేట్టు తగ్గించు €బుడినవి కావు, అట్లు తస్తీంపం 

బడిన శేట్టుకాడ ఎక్కువ యని రారా లో వాని నింకను 

తగ్టంచిరి. ఇట్లు రేట్లు. త్యసతరువాలే జిల్లా కొంచెము బాగు 

పడంజొచ్చెను. కాని ౧౮౪౬-౮ సంవత్సరముల కజవు వచ్చి జిల్లా 

| నంతేను మాడ్చి రైతులను భీదవారీని దేసెను. మరల ౧౮8౮ లో 

సర్వే ప్రారంభమై ౧౮౯౯౭ లో? బూాంర్తి యైనపీదప ' అమరక ము 

౧౮౯౦ లో ప్రారంభమై ౧౮౯౭ అూాోీ ముగి సెను, కడపనుండి 

విడందీసి. గలిపిన కదిరితాలూకాకు. కోత్త pal ఈజిలాయందుల 

౧౩౨౩ -వ ఫసలీ (౧౯౧౩ - “౧౪)లాోను, గుత్తి త్రి తాడిప తి తాల 
క 

శకాలకు ౧౩౩ ౩-వ ఫసలీ (౧౯౨౩ _ ర) లోను, కల్యాణదుర్లము 
శాలూకాయందలీి ౨౧ (గ్రామములకు రా3 3ళ-వ ఫసలీ (౧౯౨ ౨౦-౨౨౮ 

లోను, మిగిలన ర్రామమాలకును, అనంత వురము, థర వరము పెను 

నముడకశిర ఆతా లూకాలకును ౧౯౨౬ _ ౨౮ 

క్ర్రొ.త్త అమరక ను (Resettlement) జర గినది, 

ఎన రు. ౯లు; తక్కు_వరు, ౨ల౨౫ 3 మెట్టభూమి ఎక్కు_వచేటు 

రు, ౨లు తక్కువ నాలుగ కాలం గం త్తి 'తొడిప తి, కల్యాణదుద్దము 
ఇరువదియొక గా గ్రానుములకు పల్ల పుభూ'మి ఐఎక్కు_వశేటు రు, ౧౦-౨౨-౦ 

లు తేక్కు_వరేటు రు. ౧-౨-౦ లు; మెరక ఎక్కు వళేటు రు ౨-౮-౦ 

లు, తక్క_వశేటు రెండకౌలు; ౧౯౨౬-_అతా న జరగన అమరకము నను 
సరించి జిల్లాయందు శేషించినభాగమ న పల్ల పుభూమి ఎక్కు_వ'లేటు 
రు, ౯-౯-౦ లు తక్కు_వరేటు రు, ౧-౨-౦ లు, మెరక ఎక్క్క_వ'లేటు 
రు ౨ల౫$. తక్క్కవ' రెండకాలు, ఈజుల్లాయందు జమికొచొరీలు 

లేవు, . ' ఈజనాంగ్రామముఅం "౧౦౮ కలవు. ఈజిల్హామొ త్తముమిోంద 

వచ్చుభకామిశిస్తు ౧3౪ ౦=వ. ఫసలీకి రవం - అర్కాంయోం౬౭ లుః 

స్థానిక ' స్యపరిపాలనము. 

ఈజిల్లాయందలి అనంతపురము_ -అాడిప పతి పాందూపురములు 
మనిసిఫాలీటీలు, ఈ జిల్లాకు జిల్లాబోర్డున డివిజను ,కొక్కటిచొప్పున 
అనంకేప్రుగ్రము, గు శ్రి . ధర్భువరమృు 

నాలుసు, “శాలాకాబోర్డులును గలవు. 

పెనుక్ర ండలకు నాలుగ ౦ లికి 

పదుమాండు యూనియిను 

లున్నవి. స్థానిక స్యప్తరిపాలనన్షు ఏనివళమున నున్నది, 

" ఈజల్లాలో మకిలి ఫ్రకాకచహాలము సాటి వనీ వెప్పయగ 
జారితే మట్టా శముర్చంబడిక్న దేజ్బలం- కు కేమో కలవు... కలా 
దుక్చము శౌలూకోయందలి ముదెగల్లో క్వ. “జేశతుళజెట్ట్య అనుకు 
'శాబాకౌయందలి మాల్యవంతేము హీండూాపురమ శౌళరాకాయందలి. 
క్లాండ్యాపుకన్ను, శూళేథ చ్లా  చ్రానసణకాుద్ద నిట్టివి పెక్క్లలు కలవు, 



అనంత ప్ర రముజిల్లా. 

చేయవలయు. నన్న యుద్జేశకమతో గుంప్రులుగుంప్రులుగ జనము 

కూర్చుండి వాని నజుగందీయు చుండి రని యూహించుటకం దగిన 

నిదర్శనము. లున్నవి. ఇ వన్నియు. జరి తృకాలమునకు6 బూర్వపు 

సంగతులు, అప్పటి జను లెవరో కనుగొనుటకు సాధనములు లేవు, 

నీర యాయుధము లన్నియు శిలామయములు, వీరు శిలాయుగము 
వా రని చెప్ప౭దగును, 

ఈకాలమునకు6 దరువాత చరిత్ర, త్ర కాలమువజకు నీ ప ప్ర, చేకేమును 

గుటించిన చరిత్స మేమియుం చెలివాదు 
మాండవళశాబ్ది 1 నీ ప్రాంత మంత అకోలా జకం జేరి 

యుండె వనుకు గ 

ఇము,  అకోకనికాలమునాంటినుండియు గుత్తి కీ కారణమున ప్రాధా 

న్యము కల దని యరాహీంపననను, 

మౌార్యచక్కవర్తి యగు అశోకునియ నంతర 

సంవతృరములవజకు నీమండలచారి త శ్రీ మజ్జాత యుగ ముగ నున్నది. 

ఈ కాలమున పశ్చిమ గాంగులు, నలులు, చాదామిచాళుక్యలు, 
శెలులపచోళులు ఈమండలము నంతను గాకున్న. నందలి వేజువేజు 
పొంతములను బరిపొలించిన ట్టూహింప నవకాళశము కలదు. వీరిలో | A): 
చాళుక్యలయొక్క_యు, చో భృలయొక్క_యు శిలాశాసనములు గొన్ని 

యో మండలమున గానవచ్చినవి. ఈచాళుక్యలకు సామంతులుగ 

చాణవంశేజాలు ప్రాచీనకాలమున _తురమరవివయ మను పేర6 బరణిన 

గుత్తి తాలూకాను పాలించిరీ.  హీందూపురముకాలూకా కీర 

ప్రథమావాసస్థలముగ నుండియుండు ననుటకు తరువాతి సాణవంశ 

జులు తేమ శాసనములందు తాము * పరివిపురాధీశ్వరుల ౩ మని చెప్పు 

కొనుటయే తార్కాణము, పరివిపుర మనునది పొందూప్రరము 

శాలూకాయందలి యిప్పటి పరిగిగ్రామముగ గు _క్రంచియున్నారు, 

తరువాతికాలమున గుడిమల్ల మ్కు కాళహ ప్పి, చిత్తూరు ప్రాంతములను 

చాలీంచిన చాణులకోను, చాదామిచాళుక్యసామంతులయన గాజుల 

కును: ఎట్టి సంబంఫము కలదియు నింతవజకు6 డెలీయ రాదు. 
చాదామిచాళుళ్య రాజ్య మంతరిం చినపీదప మరల హీందూప్రర 

ప్రాంతము పళ్చిమగాంగుల వశీమయినది, వీరికి నొలంబులను పల్లవ 

. వంశజులు మొదట సామంతులుగ నుండి పిదప స్వాతిం త్ర త్ర్యమును 

సంపాదించి డ్కీస్తుశక మెనిమిద్కి తొమిది శతాబ్దులందు కల్యాణ 
దుర్గము, మడకశిర, హీందూప్రుర ప్రా పా ంఠముల చలికి నొలంబవాడ్డి 

యనం బ 'బ్రశిద్ధమయిన నొలంబరాజ్యమునం గల ముఖ్య పట్టణములలో 

మడకశిర తాలూ కాయందలి హేామావతి యొకటి. తరువాత మరల 

పశ్చిమగాంగులు విజృంభించి. నెలంబులను జయించి. తమ. యధికా 

రము నీ మండలముపయి వర్తి ౦పంజేసినను స కీష్ర్రుకాలముననే చారు 
మ కటుక “అంబరీ, 

శ్రీ స్తునకు స్టూర్వను. 

గుత్తి శే డెనిమిదిమెళ్ల దూరమున గల యెజ్డననడి | 
గ్రామమున నిటీవల6 గనుల్లొనంజిడీన "అశోకుని 6 శిలాలిఫు లే? శాక్టా . 

యొకప్పు డొకరు నధీనపజుచుకొని పాలీంచిరీ, 

మాజువందల | 

నగరసా చూజ్యమున నంత ర్భాగ మయ్యెను 

పిదప రా స్ర్రకూటరాజ్య ఫొధమును గూలంద్రో ని చాళుక్య 
సాన్రూజ్యమును నిర్మించిన పళ్ళ్చిమచాళుక్య్యలకును. మంవీవురప పల్లవ 
రాజ్యమును జయించి రాజ్యమును. విస్టరింపంజేసికొ సాచుండిన చోళుల 
కును “సెక్కు సం గ్రామములు జరగి యీమండల మొకప్పుడు చోళుల 

కును మజేయొకళ్టోడు పళ్ళినుచాభుక్యులకును వళమగుచువచ్చినది. 
పశ్చిమచాళుక్యాధికార మీ మండలముపయి రమారమి శ్రీ స్తుకీకయ 
పదునొకండవశ తావి కడవజకు సాగిన దనవచ్చును. 

ఈకాలమున ఊఉ _త్తరమున దేవగిరియాదనులును దక్నీ ణమున్క 
మొదట పశ్చిమచాళుకర్యలకు సామంతులయ్యి వారి యధి కారము 
తీణించుచుండినకాలమున' ప్రాముఖ్యము వహించి స్వతం తు తు, లయి 
రాజ్యమును పెంపొందించుకొనుచుండిన ద్వారసమ్ముద్రపు. హహొయి 
సలులును (ప్రుబలులయి. యా నుండలము నొకప్పు డక రున్కు మణి 

శీ స్తుళకయ 
పదునాలుగపళ శతాబ్ది యారంభమున . దక్కను టేళశముప యి మహానదీ 
యులు జరపిన దండయా త్ర త్ర లవలన దేవగిరి యాదవ రాజ్యము మణయపో 

. యినవినుక(గూడ్య క్రీ స్తుళోము ౧౩౨౮౦ వణకు నీ మండలముదకీణ 
భాగము అనగా పోందూవురము మడకశిర ప్రా తే ములు: పహాయిసల 
బలాళుల పరిపొలనము (క్రి ౦దసే యుండెను, 

పదునాలుగవళతాట్టి మధ్యముననుండి యీ మండేలము విజయ 
'"పనుకొండ్క గ త్రిదుర్ద 

ములు విజయనగ రాధీకఘులకాలమున క తుదుస్సాధము లన్న ఖ్యాతం 
బడసీనవి, శ్రీః క, ౧౫౬౫ న జరగిన “ రక్షుసతగిడి ) యుద్ధమున 

ల ప్రతినిధి అభియరామ 
విజయనగర చక శవ _ర్రియయిన సదాళివరాయల 

రాయలు వధింపయుకి, వీజయనగర ఎసిన్యమలు పరాజయము నొందిన 
పిదప అళియరామురాయల సోదరుం డయిన తిరుమలరాయలు విజయ ' 
నగరమును విడిచి పెట్టి సదాశివరాయలను జెంటనిడికొని "పెనుకొండ 
కరిగి దానిని రాజధాని గావిం చెను, ఇచ్చట 'నెన్నియోమాజులు విజయ 
నగ రాధిపతులు పెనుకొండపయి చె _త్తివచ్చిన తురుష్కుల నోడించిరి, 
బలహీ నులయిన విజయనగరమురాజులు .తరువాతం గొంత కాలమునకరం 

చమ రాజధానిని “పెనుగొండనుండి చంద్రగిరికి నార్చిరి* గు_త్తియు గాల 
కనుమున తురుష్కుల యధీన మయ్యెను, నారియొద్దనుండి మురారి 
వను మహారా ష్ట్రవీరుండు గుత్తిని వళపటుచుకొనెను. ఈ 
కాలమునందు దేశమంత యః నరాజకమై, యొక్క_రాజు లేక యెవరి 
కెంత భాగము చిక్కిన వొ రంత భాగమునకు నధిపతు లగుచు, పెక్కు 
పాళెగాం డు చేశము చేలుచుండిరి. ఏలుచుండి రనుటకం కె దో౭చు 
కొనుచుండి ర రనుట మేలు, ఇట్టివారిలో అనంతపురము హూంజేవారు . 
ప. ప్రమఖులుగ నుండిరి. ఈ పాశెగాండ్రు ప్రి అయినప్పుడు స్వతంత్రు, 
లయి వీలు కానప్పుడు వారికి లోంబడ్త “మెలంసచుండిర, వాడొక 
చ్రృబలు6. దైనపుడు ఈ. భాగమును సులభముగ స్వాధీనపటుచు 

కొనెను, జక్క సు త్రీదుర్ణయు మాత్రము: జొలకొలము వకేయుకా లేదు. అదీ... 
| వివరవ కోటలోం ద్రానటన నీ లేనందున ౧౩ 2౫లో వశమయ్యెను, 

గకీ 



య. అనంతపు రముతాలూ కౌ- అనంతఫందిీ 

మహారా సులు నె జాము ఇంగ్లీ షువారు కలసి ౧౭౯౨ లో 

టిప్పు. సుల్తాను “అ. "ఇప్పటి . అనంత పుర ముజిల్లా 

యొక్క ఈశాన్యభాగమెన యప్పటి శాడిషతి త్రి 'తాడిమజ్లి తాలూ 

కాలు - వై జామున. కీయంబటెను.. "టిప్పు: 'షనిపోయిన "తరువాత 

౧౭౯౯ లో ఆతని రాజ్యమును ఇంగ్లీ పు, నై జాము. మొదలగువారు 

పంచుకిె నునపుడు. -ఈజిల్లాయొక్క. మిగిలినభాగ మంతయు... నె జా 

మునకుం బోయెను. . ఈ.'కండు తహ-నామాల (162665 ) ననుసరించి 

చై జామునకో వచ్చిన వా మంతయు నత(డు ౧౮౦౦ లే. నింగీ షు 

వాశికి దృత్తమ. చేసెను. .. అవియే .ధ_క్తనుండలయులు . (66868 | మలు? మొ. త్తు శిస్తు రు గ్వి౧౫౮౭౮ లు, 

Districts). దక్తఘండల ప్ర చేకయన. కిప్పుడు రాయలసీమ. యిని 

పేరు, నె జాముసంరముణ నమ త్తమె యిం గ హువా రుం చః ల న! దయినందున సలవంతము దు. అందుచేత పచ్చని చెట్లు తక్క 

వైన్యమకర్చు క్రింద . ఈమండలములు శాశ్వతముగ నింగీ పువారి | 

కీయంబ లెను, అప్పు డనంతపురముగూడ బ్రిటిషు ప ప్రభుత్వమున. జే లెను, 

మొదట 'దత్తమండలముల కన్నీ టేకి నొక్క కలెక్టు రుండెను, 

మొదటిక లెక్ట రు. వేజర్ మ, నో (ఇతండే తరువాత సరొపదవిని బం 
చెను). తరువాత ద శ్రమండలములు: రెండుజిల్లాలుగ. 'విభజింపరబ డెను, 

అందు ' బల్గారిజిల్లాలో ' నిప్పటి యనంత ఫ్రర' ముం డెను, బళ్లొరిజిల్లా 

పెద్దది అయినందున ౧రారావలో్ దానిని ₹రడు జిల్లాలుగ విభజించి 

ఒకదానికి బళ్లారి. అనియు, శెండవదానికి' 'అనంతిపుర మనియు శే 

"పెట్టిరి. కదిరీశాలూకా యిటీవల = కడపజిల్లాలో నిది = ఇందు శ్ 
బడినది. Er oe 

ఈజల్లాలో. వం: తప ప్రనిద్ధమలయిన 'ప్రరాతనేదుర్షములు గు శ్రి, 

"పినుకొండ కోటలు. శో త్రో “పెన్న యొడ్డున నున్న చేహ 

లయము " “లేపాక్షి హేహావపచేవాలయమలు రమణీయశిల్పశోభి 

తములు, - 

- నిడుగల్గుకూడ' చరిత్ర ప సిద్ధమయిన ' స్థలము. ఈ 'నిడుగల్లు p YJ ధి 
చబ్యమను పదుసొకండు, పం డొ రడ, పదుమాండు శతాబ్దులందు 

| పోళవంళజులు. పాలించిరి, D వారో రాజధాని _యిష్పటి. "హీహావతిగ 

ర్తి రింపయుడిన పెంజేటు' పెంచే. అనియు. దీనికి నామాంతరము 

కలదు వీ రీమరడలమును. వకపయచుక్తొన్న రాజవంశీయుల షు. ప్ర్రథానరాజవంశముల |. లే. జన్మించి. లాగే కొక ప్పుడు సొమంతులుగను; వారి యధికారము 'శీణించుచుండినకాల | ళు ౧౯౬౬ ల ౧౭౪౧. A ఎకి శేముం . డయ్యెను. 

మున స్వతం త్రులుగను రాజ్య మేలుచువచ్చిరి, 'పదునేడవళతాబ్టియం 

దీరాజ్యము విజయనగరపు ఆరవీటివారికి సామంతులుగ 'వారతినాయ 

కులు 'పాలించిరి, టిప్పుసుల్తా | నీ ప్రాంతమును. జయించి రనరాజ్యమనం 

సలుపుకొనవకు వీ రేధికారము స నెజపుచునే యుండిరి, " 

లీక 'మేడవోశాల్దీళాంటి తెలులసశాసనములు కొన్నీ 

యా మండలమునందలి, గ్గు శ్రిశాలూకాయండు(  గాగ్గవచ్చినవి.: “తెలుగ 

వాస నున్న మొదటి శాశనములలోే నివి కొన్ని, వీనిల్లో మొట్టమఘొదటం 

జెఫ్పందగినది. బాదావి। 1 బ్లాళుక్య పృథువయిన మొదటి విక. ర్హహాక్యం 
 ఇరున్లదియేడన' పరిషాఅనవర్ష ము. (కీ శ ఒం): నాటిది. 

_అనంతవృరము తొబగకో' '_-- అనంతీ పురముజిల్లా 

యందలి యొక తాలూకా. ఉత్తరమున గు 'త్రితాలూకాకోన్సు తూ 

రుస .శాడిపత్రికాలూకాకును శీ ణమున గర్షవరముతౌలూకాకోన్సు 

పడుమట కల్యాణదుర్లము'తొలూ కాకును నడుమ నున్నది, దీని వినీ 

న్తము ౯౨౬ చ. మెళ్లు. జనసంఖ్య ౧౩౧౬౯౯౫౮ (౧౯౩౧). ఈ 

శాలూకాయందు ౧ంకో రౌానములు క లవు. అనంత పుర మొక్కకు 

ఈతాలూకాయందలి పట్టణము, ఇందలి. మెట్టు పల్లము కలసి 

౧౩.3 ౫వ ఫసలీ (౧౯౨౫-౧౯౨౬) లో... ౨5,000౬. 'యెకర 

. ఈ 'తాలూకా మిట్టప పల్లి ములు గల ప్రదేశము, భూమి బీద 

వగం గానవచ్చును, ఉత్తరమున నచ్చటచ్చట నల్ల శగడభూమి కొద్దిగ 

గలదు, ఈ తాలూకా కుత్తరమున సపెన్సయుు, తూర్పున చిత్తా 

వతియుం గలవు, . కాని వీనివలన తాలూకా కేమియు న. 

లేదు, పల్ల ల్ల పువ్యవసాయమున కంతకును వర్ష మే ప్రృధానాధారము... 

మొదట విజయనగ రా ఫీశుల క్రిందం బా ళెగాండ్రుగ నుండిన 

హంజేవంశజులు ఈ పాంతమున 6 బృ సిద్దు లయిన. యలు, (Ww ప 
విజయనగర రాజుల, ప ప్రభ త నపిదప హురజే మలకప్పనాయండు._ గోల 

కొండ నపాబునకు స హేమంతుం డయి అనంతప్రురమునకు. జుట్టుపట్టుల 

నుండు చా ంతమును జాగీరు సంపాదించెను _ ౧౮౦౦ లలో 

నింగ్లీ షువారేకి వశపడువణకో అనంత పురమును ముఖ్య పట్టణముగ చేసి 

కొని యీ. వంశమువాళే యెవరికో యొకరికి లోంబడి ఈ ప్రాంతము 

చేలుచుండీరి. ఈకారణమున అనంత పురము తాలూకాకు మ్మ 

పట్టణ మయిన అనంతపురమునళు . “హండే అనంత పుర 0) మని వ్రనీ 

కలిసినది (చూడుడు: , వాండేవంశయు), 

_అనంతపురసమాప మున నున్న చెలువును కీ. శ ౧కి టక న 
విజయనగర రాజుల . మంత్రియయిన చిక్టప్పదిదేయ. రనునతండు 

కట్టించెను. . 

అనంతఫందీ: లు 'ఒకమవాశాస్త్రకవి, ఇతయ కొ, 

నగర ప్రాంతమునందలి సంగమనేర్గ్రా మనివాస్సి, మొదట్ల నితడు 

ృంశారాతిశకమగల ఈ క లావిణీ ౩ అనంబడు వృత్తే తములలోం బద్యములం 

శెఫ్పుదు' మగ పిల్ల లను, వెంటం దీసికొని, వారి. నాడించుచు జీవనము 

చేయుచుండెను. . .కాని యొకసారి _అహల్యాచాయి సంగమశీరునకో 
జల్లి నష్ట ప్ప డామె. యిోాత నిని 'బిలీపించి ట్రావ్మణున కిదె తగ దని 

ఇెప్పలా. “నామార్షము విడిచి యితడు ళ్ _క్రిపరమెన' కవిత్వముం 

చెప్పుచు భారీకథలు చెప్పందొడలాను. 'ఇతనిచే రచింపయబడినచాటు 
వులు పక్కలు గలవు. కావ్యములలోమా త్రము మాధవ గృ గ,ంథే 
మనునది ' యొక్క టున్నది. ఇందు - రెం డవమోధవరావు సే పేస్వా “ేడ 
మోొందనుండి దూంకినప్పటనుండి: రెండవవాబీరాను; గ రాజ్యాభిపేకము: 
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' జరగువజుకును వర్థి ంప6బడినది, కవికి జరగిన యథార్థస్థితి ఉత్తర 

ములు వ్రాసి? తెలిపి '"కండవబాజీ రావు ఈచరిత్ర “స్రాయించెను 

ఇతనికి శ్రీ పత్ఫ ందీ యను నోమాంతేరముగల సవాయిఫందీ..యను 
కుమారు( డుం డెను, ఆతండును కవియే, 

అనంతభ ట్ల ట్లఖం డ్రి క — . నెల్లూరిజిల్లా 

తాలూ కాయందలి ఈనాం -ం్రానషు. జనసంఖ్య ౫ (౧౯౩౦). 

అన ం తభ ట్టు --- ఇత (డు కివాజీసరు వైన -రానుడాస 
స్వామికి సమకాలికయ. సాధుపురుషుండు. రామదాసస్వామియొక్క_ 

పంచాయత నములో నొక్కండు,. 

. అనంత భూహలుండు తుపాకుల ౧. ఇతనిఠండ్రి, 

కృష్ణభూపాలుండు ; తల్లి ఛాగమాంబ,  వచనరచనా. వై చకణ్యం 

శితండు. భగవద్దీతేలు విష్ణుపురాణము, రామాయణము, భారతము 

వచనమన 'వ్రాసినాండు, రామాయణమన సుందరకాండ మొక్కటి 

శ్రమే (4 ఆశ్వాసములు) లభించినది. భారతమున సఫా, 

సషష్వ్యరులడా శ్ర టీ లభించినవి, ' 

ముట్లు — 9, విజయనగర 

సామా. మ్రాజ్యవువై భవము తటీణినపిదప . పదు నాజవళ తాబ్టియంతమున 

నామమా శత్రు లయినరాయలయొక్క_ భూములయందు. సర్వస్వతం త్ర, 
ముగనో, పంత స్వతంత్ర ముగనో అచ్చబచ్చట. రాజ్యభారము నిర్వ 
హీంచినవానిలో నీమట్లవంళ :మొక్కొ_.టిధమె కన్చించుచున్నది.. _ మట్ల 

నగరాధీశులకు సామంతు లయిన స్వల్పసంస్థానాధ పతులు. 
వారిలో నొక్కుడు. వరదరాజు క్రీ కృష్ణ జేవర్తాయలయల్లుండ. 

మట్లవంళమువా రాంధ్రచోడులుగం గన్పట్టుచున్నారు. వీరు నూర్య | 
' భూతి, యను పేర. నొక నాటకము రచించెను, . 

బట్టియా, కకుత్ స్థవిజయ-అభిపి, సి క్షరాఘవములను బట్టియు చూడ మట్ల |... 
వంశోద్భనలు విద్య్యాప్పీ యులునుు రణ ప్రియులు “నయి. కన్పట్టు 

అందు అనంతభూఫాలుయు. పనుకొండకడ ,మల్మ_బల | 

ముల సాధించినట్లును, గుజ్జముకొండను స్వాధీనపజుచుకొనినట్లును, oe 
ర సురుమాయి) కాయందలి గ్రామము, 

బీరుడ మందినట్లును 'శేలియవచ్చు చున్నది. యుద్ధవీరుఃడుగను, కావ్య[. ... 
' యందలీ' ఈనాం, గానుము, 

వంకేజాలు, ' వీరి ననారిష్పరుషుండు తిమ ప ప్రళుండు, _ఛాట్రుపద్యమ్లులను 

చున్నారు... 

సిద్ధవటదుర్షము. నాక క్రమించుకొనినట్లును,' రాయలచే 

క్ట 'క్షగన . సబ గ్రైఖ్యాతిం గాంచిన ఈ యనంతభూపాలుండు ఎల ల్లధరారమ 

ణునకున్కు- రరగమాంబీకును బు త్రుడుః తిరునులతో 'ళప్పాచార్యుల 

శిష్యుడు. 'పదునాజవళ తొట్టి య్ శ్తరార్ల ర్భమునను, పదుగోడవశశాబ్దీ 

యాదిని నుండినవారడు,. ఇకండు కసక్, స్థవిజయ మను గ్రంథమును 

వచించెను... ! 

ws © న ©. త మ డు థు —_— నెల్లూరుజిల్లా కాశ్రూరుతాలూకా. 

యందలి. ఈనాంగ్రామము జనసంఖ్య ee (o౯3౧).. 

కోవూరు 

"మాహా CTE శివరహస్యఖండము, . 

మట్ల 
లూకాయందలి ర్రానుము, జనసంఖ్య ర 3 ౨౬ (౧౯౩౧). 

౧౫ 

2 అన్న తయ . అజా 

ఐిదోశ్యాసముల, గ గ్రంథమును. రచించినకవి. .భారద్వాజునగో శత్రు తుకడ్కు 
అయ్యలామాక్యుడ డిత నిత ౦ డ్రి? 

అనంత యజ్వి, శేవారి ఆ. ఇకం డొక తెలు 
కవి, ఆప 'స స్త ంబనూ తుండు. కాండి ఉన్య సగో తుడు, జ దిక్ శ్రా 

ణుండు.. . బాలకవి బిరుదాంకితుడు, మహాషండికుం- డస బాప 

- క విష్టుమాయానాటకప (ప్రబంధము అను 

అనం:తాయ్యనకు పా తు డు, . కాళహ. స్పికవి యితని తండ డి, అనంత 
యజ్వ ౧౮-వ కశాల్ట్ కుదిళ్టాగపువాం డని తెలియుచున్న పే. తిరుచ 
'నాపల్లీ కి సమీపమున నున్న 6 తురైయూరు) ఇతని నివాసస్థాన మని 
కొందజు యూహా.. ఇతండు రచించిన (గ (గ్రంథములు శండు, ( శుముసష్ట్య 

రు మొదటిచానిలో నై దా 
క్వాసములుస్సు రెండవదానిలో ౮ “ఆశ్వాసములును గలవు, . శ్రీయెక్ల్య 
మాహోత తము చెంగుళము కృష్ణ భూపాలునకును రెండవది - త్రీర్ల' ర్భ చుర 

| (కురెయూరు). నందీశ్వరునకును అంకిత మొనర్పలిడినవి. కవిక్యకు 
పౌ శాథమ్యు మనోహరము. నం. : 

అనంతయ్య గారిప ల్లి: — కడపజిల్లా ;రాజంజ్సే 6ట 
తాలూకాయందలి (గ్రాము, జనసంఖ్య ౨౦౬౯ (౧౯౩౧). 

అనంత రాజవురం — ౧. చిత్తూరుజిల్లా తిరు త్తని 
తాలూకాయందలి జమోకొదారీ గ్రామము, జనసంఖ్య 300 (౧౯౩ ౧)ః 

౨ - కడపజిల్లా బద్వేలు 
'తొలూకాయందలి లానుము, జనసంఖ్య Oe (౧౯౩౧). 

కడపజిల్లా రాయచోటిశాలూకాలో నున్నది. మట్ల ప ప (ప్రభువులు. విజయ | 
అనంతరాజుపేంట, — కడపజిల్లా ' రాజం' పేయతా. 

అనంతరామకోవి బక సంస్కృతేకవి.. స్వాస 

. “” అన౦తవ రం. — ౧. సంటూరుజిల్లా తెచాళలలీ 

తాలూకాయందలి ' ) గ్రామము, జనసంఖ్య ౨,౬౯3. (౧౯౩౧)... 

' వి గుంటూరుజిల్లా చాపట్లతాలూ 

నీ గ్రామము... జనసంఖ్య ౧౪౬౨ (౧౯౩ ౧) 

3, నల్లూరిజిల్లాకో వూరు శాలూకా 

శా జనసంఖ్య 'రోరా౬ (౧౯౩౧). 

ఈ సంటూరుజిల్లా నర్భాశావు 

సేయ తోలూకాయందలి చ్రాముయు, జనసంఖ్య ౨౩౭ 20 (౧౯౨౧. 

© సంటూ రు జిల్లా. ఒంగోలు 

జనసంఖ్య ౧౧౮౯౧ (౧౯౩౧). 

౬, గుంటూరుజిల్లా స శె నప ల్లి 

తాలూకాద్తుందళి' ఈనాంగ్ర్రామ
ము, ' “జనసంఖ్య : ణం శ్రి { గ౯ాకి౧ )

 

శాలూకాయందలి గ్రామము, 



౧౬ 

. ౭: నెల్లూరుజిల్లా దర్శితాలూ కా 

యందలి జమికాదారీ గ్రామము. జనసంఖ్య ౨౬౯ (౧౯౩౧) 

౮. విశాఖపట్టణముజిల్లా .. ఖీముని 
పట్టణముతాలూకాయందలి , జవిాకాదారీ గ్రామము. 

౧3౯౫౦ ( ౧౯౩ ౧). " 

అనంత వ కప్పాడు — సంటూరుజిల్లా. సంటూరు 

శొలూకాయందలి ఈనాం 

" అనంతవర్మ 

గ్రైశుము. జన'స సంఖ్య ౨౩౨౦ ౬ (౧౯౩ ౧ 

ఎ అదె కఖీంగము చేల్రీన -గాంగవంశనృపా 

లురు ఇస్కమందిక న గలనామము, తమశాసనములందు -గాంేయళక | 

వత్సరముల నొసంగిన ఫపూర్వగాంగభూపతులలో6 బెక్కు_మంది కనంత | 

9 
+ క శ్రీను 'రో౬౬-౨ర'; 

బాహణులకు దాన మొసంగినవాండు | వారు 

వర నామము కలదు. గాంగళకము ౨౦'రీ-వ వత్సరమున క్రో క్రో ప్షుకవ.ర్త రని 

యందలి తల ర్లేరె శౌ మమును చావా 

చేవేం దృవర్శ కహా డనంతేవర. రాజేంద్ర, ద,వర, కుమారు డనంత 

వర్మ నంగశేకము వెంరో-వ సంవల్సేర మునాంటేవాల డొకండు కల-డు, 

జే పూర్వ గాంగ నృపాలురళశాఫనములవలన అనంతవర్మనామధారుల . 

కుమారులును "పెక్కురు 'తెలియవచ్చెదరు. శొంగకేకము ౫౧ నాటి | 

చేచేంద్ర, ద "వర, ర్య ) గాంగ కేకయ ౨.౨౨౧ నా(టినందవర,, గాంగ శకము ౨౫౮ 

నాటీ జే ద దృవర ర్య గాంగశకము ' 3౨ సాతి రాజేంద్రవర్శ 

ఇాంగశకము. 40 నాటి దేవేంద్ర, ద,వర ర్క -గాంగశకము ౫౨౬ నాంటి వెడల్బును (కర్త తర్క .దమీణములు ) ' ఉండును. 

'నుధుకామార్హ వుండు _ _ శాసనములండు. సి రందటు తెము అనం౦ంతవర్మ 

తనయుల మని చెప్పుకొన్నవారే.. వూర్వగాంగవంశజుల వంశావతౌర | 

అ] ww 

కాని ఇంకను, అజ్ఞాత విపాయములుగ నున్నందున ఈయనంత వర్మ 

నామ'ేయుల " పరస్పర సంబంధమును, - 'చర్మిత, మును ఇంకను నిహాఢ ఖ్యాతి. కలిగినది; 

' సరిగణింప (బడు చున్నది, 

ఫూర్వగాంగలను విడిచి 6 పరశాంసలు * (Later 629629; గ్ జేయు యాతి శ్రికు "లెల్ల పుడును గుం ఫులుగుంపులుగా వచ్చుచుందురు. 

అన౯గా మొదటిరాజరాజుతం బ్ర, డి, మైన వజ్హా_స్టదేవునిశాయునుండి ఇచ్చట శ్రచవావిన్తవు ఈఆనంతుధ. డనునాగముపె. 

| డును. ఈ క్షేత్రము. మిక్కిలి. ఫుళాతన మని చెసె ప్పెదరు. దీని. 

| యాత్చళ్తిని సజింద పెక్కుగాథలు కలవు. అం దీ క్రిందిది యొకటి; 

కక 

ముగ నే 'యున్నవ్ని - or 

UU 
కళింగమును. పౌల్లిం చినభారి శాసనములను బరీకీలించినచో . ఆనంథవర్మ 

యనునది యారాజుల ద్వితీయనామముగ€ గన్పట్టును, 

తం, డ్రి "యయిన. వరన 

వజ్రిహ్ష స్పటేవుం డని ' 

రాజరాజు 

హ_స్థదేవుండు శాసనములయం ధనంభేవర్హ 

ఉేర్కొ_నలుడినాండు. ఇశ్తే ఈశని 'హేక్రుం 

౨ డును మొదటి రాజరాజుకుమారండునగు చోడగంగ బేవనికి. అనంత 

వర ర చోడగంగ చేవుల డని శాసన ప్ర నిది 

ల FO గాంగధకజీధవ్చ ' "లెల్ల  రును--ఆనంతవర, చామారదితు శే, 

నీరిలోల 'గొందణు తమశాసనేవపలందు. కేవల మొక్కు యనంతవర్శ 

ద ముతా. రో డ్ F | డదృభ్యంతై కనీ! )వివ్వనీ. త్రో 'ఫోజిజేసితినో వాయు నీ యిష్ట్ర 
త్తి చేపకు, ఇళయ కళ్లు. అనశకకడ్ ? ? అనుస్థరమానందునూ' శ్ర . అనం తన్నిజ యును. = యాది 

par © 

జనసంఖ్య | 

మునకు ముఖ్యప్టుణము. 

రాజభవనమ్యు 

కృమము కాని అనున్య్యూతచారి త్రము కాని గాంగశకార ంభ్రవత్సరము ' దేవాలయమును. గలవు. 

| జేశమందు. 

| మ్లూసీకోని ధ్యానము. 'చేయునపు డొక చిన్న వాలుండు వచ్చి, అతని. 

 సాలగ్రామమును తీసివేసి వ్రూల చెగ(జల్లీ ఇతర పూజా దృవ్యములను 

డయిన 'కామాక్లవదేవునిదగ్భ నుండే మూండవ నరసి సింహచేవునివజకు | చెల్లాచెదరు చేసి. “పెహ్క విధముల నతనిని చిహ్క_పటుచు చుండెను, 

| ఆతడు శనులు శెటచినతోడే “మాయాశళికు వదృ్భశ్యు డసచురడేను. 

 ఒకదినయూకీ చాస్వామి ' మిక్కిలీ కోపము. వచ్చీ కన్నులు మూసీకొని. 

చోడగంగజేవుని క క్రమారుం 

అన ంత శయనము 

అన ౦తవ్రతము. — ఒకృవ్రతేము, ర్ల 

చకుర్షశినాండు వచ్చును. అనంతపద దశాభ? డను పేర విళ్ణువు, ఉపా 

సంపంబడును, | 

అనంతశయనగుడి -- బక్ఞారిజిల్లా, చాన్పేటతాలూ 
కాయందలి లౌ మము, జనసంఖ్య ౮౨౮ (౧౯౩౧). 

అనంతశయనము — ఇదె తిరువాన్కూరు సంస్థాన 

దీనినే తిరు-అనంతపుర (తిరువనంతపురు 

మనియెదరు, పృస్తుతవ్యవహార నామము ' త్రి, (తి వేండ్ర, ము”, _ఈపట్టణపఫు 

వళ రమారమి కదిదతుర ఫు పుమైళ్లు, . 

వీరిలో. పురుషులు 

జన సంఖ్యయంతేలో చదువనేర్చిన 

౨౨౧౦ ౦౬౯ గురు పురుషులు ; ఫ్. 

నసంఖ్య, ౯౬౩౦౧౬ (౧౯౨: DD 

3 2,౨౯౬ గురు, వీరిలో 

' ౧౨౩౨౨౭ గురు స్రీలు, ర్డీ ఒమవచ్చినవా రీఫ్రరమున - ౧౨ వ ౬౯ 

గురు కలరు, వీరిలో ౨92౬౯ గురు త్రూ మిగిలినవారు. పురుషులు, 

ఇచ్చట మహా రాజులుంగారును?. బి బ్రిటిషుశెని సిడెంటును ఉందురు, ' 

పట్టణము సము దృమునొద్దనుండి శెండుమైల్లే దూరమున నుండును. ఇందు 

భన్యమైన యొకదురక్దము గలదు. దానిచుట్టు నుండుప్రాకారము వేయి 

గజముల పొడువును. (తూర్పు పడమరలు), ఎనిమిదివందల గజముల 

పట్టణము. కోటకు 

లోపల. 'నెలుపల నున్నను కోటలోని. భాగమే మఖ్యమైనది., అందు. 

రాణుల మందిరములు, . అనంత పద్య దృ నాభునివిఖ్యాత 

అనంత ప ద నాభునిచేవాలయమున లనే కధస్టయనన వజ 

షాందువులచే నిది. యొకమహ శ్రర మేత్ర ముగా 

_ భరతఖండమునందలి యన్ని దేళసులకుం 

పవ్వళించియుం 

+ శవిల్వమంగళక్ “స్యామియార్” అను నొకస్వామి. మలచారు 

సెక్కు దేనాలయములను కట్టించన(ట, _ అతు కనులు 

సులీ. 

యుండియే. తనచేతితో 'నాపిల్ల వానిని త్రోసివేసెను అంత హత 

శ్ర 



కానవచ్చును ” అని చెప్పెను. అంత స్వామి కన్నులు 'తెజచి తో 

నా పీల్చ వాని నిజస్పరూపమును చెలీసికొన౭జాలనందులకు చింతిల్లెను. 

అతడు * అనంతకా కడ్.? స స్టలము నెన్నండును వినియుండ లేదు. ఆ ఆ 

భాస్థలమును గనుంగొనుట కై పోలగాం బోంగా నొక్క_చోట చీడ్చు 

చున్న తేనకుమారుని భయపెట్టుబకై * నీవి కేడి స్పేనయెడల నిన్ను 

“ అనసంతకా కడ్” లో వేసె ఇెదను ” అనుమాట పసవచ్చెను.. 

నాతడు ప్రాణము శేచివచ్చిన ట్లయి, ఆస్ర్రీని బ్రా బ్రార్థించి ఆ సల 

మును తెలిసికొని అచ్చటికి నెళ్ళ (గా ఆది శేషుని సెం పవ్వళించియున్న 

ఆయా ల్లి తిరువళ ' మొదలు 

6 తిరుప్పూర్ * వనజకు వ్యాపించి యుండెను. తిరు- అనంత పురములో 

చోనినడిమిభాగ ముం డెను. ఇంత్ పెద్దమూరర్జికి పూజ చేయుట గాని, 

గుడి కట్టుట గాని భ కులకు సాధ్యము గానందున ¢ చిన్న వాడవు * 

గమ్మని యా స్వామి _ ప్రార్థించెను. అంత నా వ్హూర్హి చిన్నవా 

డయ్యొను... ఆ దేశపురాజు దానికి గుడి కట్టించెను. 

అంత 

నిహ్టుయా రి రీ ఆతనికి€ -గానుపించెను. 

అనంత పద నాభస్వామి దేవాలయము పద తీర్రయు 

పృస్తుకే మున్న _ దేవాలయము ' మిక్కిలి వురాతీన మైనది 

కాదు ! చేవాలయములోని కొన్ని చక్క_నిభౌగములున్సు ఎదుటనుండు . 

గో వురములును మార్తాండవర్మ ( క్రీ, శే, ౧౭౨౯ ౧౭౪౫౮) అను | 
రాజుకాలమున. గట్టయుకినవి.. 

ఈ దేవాలయమునకు భూములమో యద సంవత్సరమునకు రు. 

౭౫0౦000౦ లు రాబడి వచ్చును, ఈ చేవాలయముయొక్క_ వ్యవహార | 

ములను జూచుటకై 6 ఎట్టరయోగము ) అనుసంఖభుము గలదు. ఎట్టర 

రాగ మనంగా _ఎనిమిదిన్న రమందికూడిక, ఎనమండ్రు బ్రాహ్మణు 

అనంతళయనము 

| 

| 

| 
వ al. A 

[a 

| 

లున్కు నుహారాజుగారును గలసి ఈసంభు మగును, మహారాజుశ్రారికి . 

సగము “ఓటు మాత్ర త, మే కలదు. జేవాలయమునకు సంబంధించి ' 

6 అగ్రశాలి అనునొక గొప్పసత్ర, ము గలదు, అందు బ్రాహ్మణుల 

కడ తెగకుండ సంతర్పణములు జరగుచుండును, ఈచేవున కుత్సవ ] 

ములు వి శేష ముగా జరగచుండును. 

ల! 

౧౭ 

మాజి యమ్బు పౌరోద్యానవనము 

కోట కు త్తరమున నొక మెలుదూర మున రాజనూర్షము ప దక్కును 

6 హుజూారు కచ్చేరి) యనంబడుమందిర ములు గలవు, అందు. చినాక్ 

కచ్చేరీయు, మోకోస్టును, మిగతకచ్చేరీలును గలవు, అవి మిక్కిలి 

చక్క_నికట్టడములు, వీని కు త్రరమున బాళలీకా బాలకుల కె విడివిడిగా 

నిర్మింపంబడిన ఉన్నతపాఠళాలలును విక్టోరియా జూబిలీహాలు ?, 

6 ఇండ స్త్రియల్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ ట్బొ సార్వజనిక పఫు.స్టక భండా? 

"గారమున్సు “సె సెన్యనివేశము ను (Military Cantonment) గలవు. 

ఇంక ను_త్తరమునకుం బోయిన 1 చేపియరుమ్యాజియము ? (చ్మిత్కవస్తు 

పృదర్శనాలయము) కలదు. అది పౌరోద్యానమునందు చెలకిల్బం 

బడినది. మలయాళవా స్తుళాస్త్రసిద్ధాంతే ముల ననుసరించి ' మనో 

హర ముగ కట్టని కినది. దీనికి సమిపమునంటే నక్షుత్త శాల (Observa- 

tory) గలదు. అది సముద్ర పువట్టమునక్రు పైన రుుతొం బది-అడుగుల 

యెత్తున నున్నది. దకీణదిక్కు_నందు6 డప్ప తేక్కి_నదిశలయం టెల్లను 

ఏంబదిమొదలు చెండువందలఅడుగులయెత్తుగలగుట్టలమో (ద .నుండుగ్భహ 

ములును, ఇల్ల కాలమును నవనవలాడుచు 'పచ్చిగను, సుందర ముగను 

నుండు పౌొలములును స్కకృతిశోభను చెదచల్లుచుండును 



౧ అనంకసము ద్రం-అనంతామాత్యుండు 
అనంతళశయనము వర్తకమునకు ప్రఖ్యాతి చెందినది కాదు. అది 

చిన్న. శేవుస్థలము, అచ్చటికి వచ్చె కిపడవలు స్వబ్బము. అవిమయైనను 

తీకసమిపమునకు. రా౭జాలవు, సముద్రమున దూరముగా నిల్వ 

వలయును, 

అనంతన వం ద్ర 0౦ - కడపజిల్లా రాజం పేటతాలూకా 

యందలి, గామము, జనసంఖ్య ౧౨౬౭ (౧౯౩౧). 
wy 

అనంతనము ద్రం చిన్నమా౦బాపురం ఆలా 

కడపజిలా రాజం ఉటశాహాకాయందలి ఈనాం, గా మము, జన గ. Uy 

సంఖ్య ౨౦౦ (౧౯౩౧). 

అనంత సాగరము —_ ౧ నెల్లూరుజిల్లా ఆత్తకూరు స. 

ఆ 
తాలూకాయందలీ యొక గ్రామము. _ఇక్కాడంగల ఒకమనీదును, గొప్ప 

తటాకమును దర్శనీయము[న, ఈ చెజువునకు అనంతీసాగర మని పేరు. 

. దీనిం బట్టియే గ్రామనామము.. దీనివైపే నుండుళిలాశాసనమునుబట్టి దీనిని 

శ్రీశ్ళవ్య టేవమహారాయలకాలమున క్రీ; కశ్చ, ౧౫౧౨౨ ల్ో యస సం 

కొండమర సు” అనునతే(డు' తనతలిదండ్రు లయిన, తిమ్మర స సు సాయ 

గ న | యమ్మల జ్ఞుపకార్థ మీ 'చెబువును శ్రష్యంచిన ట్లు తెలియుచున్నది. 

జనసంఖ్య 3,౨౮౭ (౧౯౩౧). 

: | ౨. నెల్లూరుజిల్లా కందుకూరు 

శాలూకాయందలి ఈశాలప్ర్రామము. జనాస సంఖ్య ఏ౮౨ (౧౯౩౧). 

అనంశనుత ( (నిట్టల్) ఆ. ౧ ఈకవి సుమారు 

_ "జెబ్బదినాలున, సంవత్సరములకు ఫూర్వ _ముండినవాండు.. ఈతని 

ఫూర్వుండు ( తండ్రి హూం గానదియైడ్డునం గల పింపళ గ్రామమున 

“ముం డెకివాయడు, ఆకారణమున నీతనికి పింపళ గ్రామమునగై రామూ+ండు | 

శ్రామములకు పౌరోహిత్యము, కరిణీకముకూడం గలవు. ఈకనితల్లీ . క 
0౧, య లీ ఇ 

పేరు రాధాబాయి; ఈ మెమరళొనంతర మనంకుండు సన్న్య్యనించెను. : క్ ంద జమాక్దా (గ్రానుము. జనసంఖ్య ఢం (౧౯౩౧). 

ంథ మొక్కటియే సు (ప్రనిద్ధముగ 

(ఆ 

ఈతని “దత్త ప (స్కభోధి యను గృంథ 

నున్న ది. ఇందలి ముషదియేడధాన్ష య ాణ | య ఇందరీ ణు యేడధ్యా ములు శివ నారద పద ఫ్రేకాణ గనం. 'బేరుగన్న ఛందో గృంధమునకుల గర్త. . ఈ గ,౦థముగాక 
ముల నాధారముగా6 గొని దత్తాశే (ట్రేయునికథను వర్తించును... మిగిలిన . 
యిరువదేనాలుగధ్యాయములందున దఠ్తాశే టై యసం ప్రదాయము విప్రుల ' 

— (UU) 
మగన్ము మనోహర ముగను పర్టింపంబడీనదె. 

. చ సంతెకవి కాన్యనూచీ : చించినాడ... 
కారుః డొకయనంతవిట్టలుని నూచించినాడు. ఆతడు (౧) వస్త్ర ||. 
హరణము (౨) గజగాకీ వ్రతము. (3) సుధశ్వాఖ్యానము ¢y (క) | 

.. కౌాటకావధ (0గవదూమూాళ శే అను గ గ్రంథములను రచియించేను, 

అనంతౌ చారు డు. |. ౧ ప్రగిద్ధు- డగు. భావ్య 
కారయ. లక్షీధరుని కుమారుండం. శ్రేవార్థ క. యను]కేరను యజా.' 

న్ శ్వవభామ్యముస్కు వేదార్థచంద్ర ద్ర 
రచించెను, . 

(. 
౨ సువిఖ్యాతు6 డగు 

నొక దార్శనికుడు. సంస్కృతభావులో నితండు రచించిన యీ 

క్రింది గ్రంశములు దొరకినవి, అభిన్ననిమి_త్తీ త్రవాద్క ఆకాళాధికరణ 

వాద, ఓంకారవాద, ౩ జ్ఞా నార్ధవాద, శరీర వాద్క కా (ప్రయ సమత సమర్థన 

సమాసవాదాదులు చిన్నచిన్న గ, గ ంథములు ; న్యాయభాస స్క_-ర ము, 

Wy 
3, వై దికనిఘుంటువుీక, 

జటాపటలమ్ము శతకోటి ఖండనము, స్వరూపసంబంధరూపము అను 

విధిసుధాకర మ్కు సీదాంతశీ సీదాంజనములు వేదాంత గ ,౦%ములు. 
"ధ “ధ 

న్యాయ గ్ర గ .౦%ఫములు చ్రా సీనవా(ఢు, 

"అనంతానంద: గీ ర్యా చారుడు __ ఇత (డు 

కంకర విజయ మను సరస స్కృతే క్ర గ,ంభమును రచించిన కని, ఇందు 

శీ శంకరాభార్యు. డవకరింమట మ మందలుగా త్ర హైక్యయం చెందుట 

వబకుం గల యాతని వరి త్ర ౭౨9 చిన్న చిన్న ప్రశరణములుగ రచింప 

బడినది, _ నడుమునడును సందర్భానుసారముణా? గొన్ని ల్లీ శ్లోకములును 

కలవు, కాని గ్రంథము. మొ త్తముమోంద గద్యాత కము, 

 అనరకానందుండు — వైన్లవమతమును స్థాపించిన 

రామనూానందుని షండ్రైండుగురు శిష్యులలో నొకడు, 

అనంతావురము ---౧. చిత్తూరుజిల్లా చిత్తూరుతా 

| లూకాయందలి జమౌికాడారీ గా,నుము, జనసంఖ్య రోం౨ (౧౯౩౧). / 
ఆ. చిత్తూరుజిల్లా కాళసహా_సీ 

శాలూకాయందలి ఈనాంగ్రామము, జనసంఖ్య ౧౫౩ 3 (౧౯౩౧). 
రావెజు వని దీనికి నామాంతరము, 

3 . నెల్లూరుజిల్లా కావలీతాలూ 

అనంశామాత్యుండు — అనంకచ్ళంద స్ఫని తెలా 

Wy 
'యీోతే(డు భోజరాజీయ మనుకావ్య మును, . రసార్హ వ మనయుడు. 

| సాహీత్యశాస్ర్రమును రచించెను. 

ఈ కవి తనవంశేమును భోజురాకేయమనందు. సవ్వి _్రరముగ 

శతి 'యాశ్వేలసంతరివా౭డు. ఈకనిముశాతయన బయ్యన్న 

తిక్కససోమయాజిత్రో . “సామకాలికండు, సోమయాజి. _యీతనిని 
మెచ్చి “భవ్య భారతి). యన్న బిరు దిచ్చెను. వైన్లవులు వీరికి గరువు 
లుగ నుంకిరీ,. ఈ కవికి నోవిందచక్ర వరి గురువు, కవితల్లి. మున 

| 'మాంబీక గొఫ్పవారీయింటి యాయంబడుమువలెం గానవచ్చెడిని. 

ఆమెకిండ్రీ యొక దండ నాయకు? డని కవియ్' వ్రాసినాడు. కవి 

తండ్రి తిక్కన .భూవసతియు, ' 'మద్యోగమును గలిగి 'సుఖజీననము 
౯ 
క్ 



వేయుచుండెను. వీరిది కాండిన్యసగో తము, ఏ రారురన్న దములెనం | 
నళ ౧ శయ 

దునం గవి చమత్కాారముగ నీ కృిందిపద్యమున నిట్లు చెప్పెను.:-- - 

క, ఈయార్వుర 'నొక్కొాక్కయడు 

వేయిండ్ల కు మొదలు గాంగ చెలయుదు రని కా 

చే యాటువేల పే రీడి oo 

రీయన్నయమునకు "ేహ్య మెటీగినపెద్దల్, 

ఆజువేలనియోగులను నటించిన యు ల్లేఖ్రము గల వాక్య మిదెయ్ 

ఆంధ్రవాజ్య యమునండు మొదటిది, తెలుగు బ్రాహణులలో ఆబు వేల 

శాఖ రమారమి తిక్క_నకాలమునా(టిశే యేర్పడియాండే నని యిందు. 

వలన చెలియుచున్న ది, చె 

అవశారిక ననుసరించి వ్రాయబడినవి, 

ఇయ నీతనినివాసస్థాన మెద్ది యని మనము విచారింపవల సీ 
యున్న ది, ఇందునుగులించి భోజరాజీయమందలీ యీ క్రిందిపద్యము 

మన కాధారము:?--- 

నీ, విలసీతం బగు కృష్ణ వేణ మలాపహో 

రిణి భీమగథి నా ధర్మత్రియందు! '- 

దనకు నదీ త శ్రయాంతశ్వేది యసపావ 

నక్వేత్రమన శోభనముల కెల్ల 

ధర నివాసం బగు పెరుమగారీ పురంబు 

నందు విద్వజ్ఞనా నంద మైన 

జీవన స్థితిచేత జెన్నూందు వంశక 

ర్హృతషుసంప త్రి భుత్వ మెొంది. 

చెమ్లి శపృత్యకపరమపద మనంగ 

నొప్పు క్రీకాకుళంబున కొడయం డైన 
యం భృ? "ల భవారినే వ1 నలరుచుండుం 

చెక్కు_భంగుల ముమ్హడి తిక్కవిభుండు ! 

ఈ పద్యమునుబట్టి చూడ నీకవియొక్కతండ్రి, డి, " కృన్ణవేణు 

ఫ్రీమరథ్సి మలాపహ యనంబకునదులు కలనీనయంత శ్వేదీలో నుండె 
నని-ఆట్టిస్థ ల మాతని స్వస్థాన మని- - తెలియుచున్నది. అట్టిస్థల మెద్ది? 

కృదవేణ యనం కవ ఫీమురథి యనంగ ఫీమ్క ములాపహా యనగ 

మలప్ర, పృభ అనునదు లనుట స్పస్థము, _కృష్ణానదియు, మల్పప్పభా | 

నదియు చైజామురా జ్యమునకు య బన్బిమపుఫరిబాడ్దునొద్ద ' బొం బాయి 

ఇది యిప్పుడు కన్నడ దేశము. క్ల సు 

' భీమయు నై జామురా వ్ర్రయునందు రాయచూర్ పట్టణమునకు. బళ్చి | 

రాజధానిలో! గలసినవి, 

య. 

సంగతులన్ని యు భోజరాజీయనుందలి 

| మును ౧౯౦౮-లో 

య్ 

మమున (6 బదాటుమెళ్గ మోదం. గలసినవి, ఇదె తెలుషసదేళ్ల మని వెస ప్ప 

వచ్చును, . కావున నీకవిని వాసస్థలము నై జామురాజ్యమునం దుండె 

నని మన మాహీంపవచ్చును. శ్రీ కార్రుళ్ల ప పుఆంగ్ర విన్గును (దేవుండు 

ఏిదికి( గులదై వము కావచ్చును. 

ఈకనవి ! ర సార్షనము ౨ఎనందు6 దనకాల మిట్లు వ్రాసికొన్నాండు: ప్రా 

శా. జా నొందకా శ్రకప ర ముల్. బుతుశరజ్వాలేందు నై "లె యొస్పు న 

య్యానంచాబ్బమునందు మాఫుము న( గృ షై ష్పెకాదకీ భామ యు, 

కానానూమృతే వేళ నీకృతి యనం శాఖ్యుండు సమ్య గస 

శ్రీ నిండక ధ్రు వపట్టణాధి పున కిచ్చె౯ భ _క్రీప్రూర్వంబుగన్ . 

శా, శ ౧౩౫౬ ఆనంద నామసంవత్సర మాఖు బహుళ ౧౧ 

మంగళ వార మనంగా శీ శ, ౧౪౩౫ జనవరి ౨౫-వ తేదీ యగును. 

కావున నీకి పదునై న దవశేశాల్దీు స్యమునం దున్న వాం డని నిశ్చ. 

యింపశచ్చును, 

ఈ కవిచే రచింప (బడిన మూడు గృంథములును చేవాంకిత 

ములు గనుక నింతకంకు విశేవము లేవియు ' మన మోకవినిగుటించి 

శెలిసికొనుటకు వీలు లేదు... ఇత “ేకేదృచిత, గృంథమునుగుణించి 

దనిచారింతేము. 

భోజరాజీయము 'రచించినత రువాత ఛందస్సు రచించినట్లు 

ఛందస్సుయొక నాల్లవయాశ్వాసమునందు( గవి భోజరాజీయమును 

బేరొ_నుటవలనC చలియుచున్నది. భోజరాజీయ - 'మేజాళ్వాసములు 

గల మంచి (వ, బంధము. ఆహో బిలన్ఫసింహస్వ్యామి కంకితము, ఇందు 

భోజరాజునుగుళంచిన వింతైన కథలు “పెక్కు. కలవు. ఈకావ్య 

శ్రీ పిశేశలింగముగారు ముద్రించినారు: వారు 

దాని పీశికలో నీ ప పృబంధమునుగుజించి యిట్లు (బూ సీనారు:— 

6 ఈత నిక విత్వము సలక్షణ మయి యనర్షళధార గలదిమొ 

మునోహరముగ నుండును. కవిత్వముమా త్ర తృమే కాక . భోజురాజీయము 

నందలి కథలును మిక్కిలి యింపుగా నుండును. కవి, త, యమువారి WU 
(వృయోగములకం కె భిన్నము లైన ప్రయోగము లీభోజరాజీయము 

నేందుం గొన్ని కానవచ్చుచున్నను మొత్తముమీద నిందలీకవిత్వము 

నిర్దుష్ట మయి క్లాన్యముగ నున్నది. * 

ఈ కపికి6 దిక్కు నసోమయాజిని అనుకరింపవలి నన్నయళీ 

' లావ మెండుగ నున్న ట్రికావ్యముఐలన( గానవచ్చుచ న్నది, జక్క 

యుడాహరణ మిచ్చెదము, నిర్వ దనో త్త త్తర రామాయ ణమునందు( 

దిక్కు.న తాను కావ్యము వై, వె యుట కిట్లు కారణము చా” "సెను, 

6 1. ఆంధ్రనల్డ 

పొరపాటు. 6ఆంధ్రవల్ల ఛహరిి యనలగా నాంధ 
wy 

ఏ(గ్రామమునం బే దేవుల డుండ'నో ఆదేవుని తద్ (గ్రామాధిపతిగాం జెప్పుట భ క్రులయాణారముగా నున్నది. 

6 ఖ్రనిందకా ధ్రునపట్టకాధిపున. కిచ్చెన్ ₹ కిఫార్వంబునక్ అన్న-చచిర ణము జూచి
 కొంద లీ గ గ్రుం॥ మును ధ్రువ 

ధ ఇల భహరి సేవ:నలరుచుండు ననా నీతే( డాం ధ్ర రాయనియొద్ద నది నగగా | నుండెనని కొంద. ఆర్థము'చేసి సికానిరి. కాని యది 

ధృవిష్ణువు; శ్రీ శ్రి కాకీ లోని టేవుండు. ఆతని సేవచేయుట యసంగా నతేనిని భీ కితో భజించుట. 

ది, ఇటీ యీకవియొక్క “రసార్ట విమందలీ 

పట్టణ ప్ర రాజాన కిచ్చి నని బ్ర, 

పరుచున్నారో, అచ్చటను. ధ్రువపట్టణాధిఫుం డసంగా ధ్రువపట్టణఫుడేవుం డని ని యర్థము... శకి తనగ, రథ
: థమేదయు నరాంకితేము చేయలేదు, 

మ. 



. . యిష్వు ( డగ (గృంథము 'సంపూర్ల ముగ "చొరకట. 'కేదు,' 

౨౦ 

వీ సకలలోక ప్ర దీపకు డగు పద్మినీ 

మిత్రవంకేమన జన్మించె ననియు 

జూ-సన మగలై న బొశ్క_డునట్టి సాం 

దర్యసంపద సొంపు దాల్చే ననియు 

జనహృదయానంద జనక మె నెగడిని 

చతురతక ల్రీ న పృతియు( డనియు 

మిబిసీ యొుండొంటికి మిగులు క "ర్య త్యాగ 

విఖ్యాతకీ ర్తుల వెలసె ననియు 

ం వివిధవిద్యాపర్శి శృమచేది యనియు 

సరసబహుమానవిరచనాశాలి యనియు 

_మక్కృతీశ్వరుం డగుచున్న మనుమనృపతి. 

సుభగుం గావించుటకు సముత్చుకుండ నై నేతి, 

ఈ మెపద్యమును జూచి యాయనంతకవి 'తౌను కావ్యము 

వ్రాయుటకు? గారణములు చెప్పందలంచి యిట్లు వ్రాసెను; న 

సీ నూతనం బయ్యు బురాత నక్ళతులట్ల 

సంతత శ్రావ్యమై జరగు ననియు 

నాదెరాజసమాను6 డగు భోజనరపతి 

చరిత మో కవితా ప్రసంగ మనియు 

నిందు జెషె చే స్పెకళ లన్నియు నోలిం బ 

స్ట ధర్గోప దేశంబు లనియు 

భజ న డగ నపహో బెల నాథు6 

డీపుణ్యకృతికి నధీకుం డనియాం 

ని, బృథివి "నెల్ల జనులు _చ్రీయభ్ కీయు క్రిం బా 

టింకు రనియు నూజడిల్లీ యేను 

బరమసౌఖ్య మై "మున భవదాభఖీముఖ్యంబు ం. 

'శమ్మిం బడసి 'యథికనివృతోడ, 

చి 

రసౌర్ల వ మనునది నాలుగాశ్వాసముల యలంకార ౫ 

మొదటి యాశ్వాసమునందు 

యాశ్వా సమునందు 

గ్రంథము, 

నవరస స్థ" యిఫావాదులును, 

రతిసణవిభాపనుభావాదులును, మూడవ 

.ఆహశ్వాసమునందు శృంగారరస ప్ర ప,కర ణమున్యు నాల్దవయాశ్వాసము 

నందు నొయికానాయక ప్రకరణము ను సర్గీంపంబడిరవి. మాకు 

“దొరకినప్ర పృతిలో గృత్యాది పద్యములు లేవు, ఈకృతియు విష్ణుమూర్తి 
కర్చిం: పడినది, | 

అనంకుండు గొప్పలాకణికడ. 'అనంశ్రునిఛం"* స్సు తేలుయప 

లక్షణ. 
'జేక్త త లందణును దానినీ గారవముగ6 చేర్కొ_ని, 'యం దుండి యెన్ని : =” 

“లలో నొక్కండు. . 

చాసయందు. బహుకాలముననుండియు 6 చేరుగన్న్న గ్రంథము. 

యా లమ్మ్యములను లక్షణములను ఉచాహరించియున్నారు. కాని 

సంపాదించి న యచ్చొి శించనహారు “లేరు. శెండాళ్వాసముల (గృ ంథమే 

i చ్రైశ్యరిఖిక పు పుస్టకభాండాశారమనం దున్నది. శెండపఫ్క మూడవ 

డవ 

దీనిని పూర్తిగ. 

[౧. రర. 

జీ 

నాలవ ఆళా్వాసముల యసంపూర్తి ప, 

| జేద్చటయాూను, సంధిసమాసంబులును * కలవు, ఇట్లే 

| 'కళులలో ఫదునాల్లవవాండు, ల 

అనంతాయి_- అనంతు (శు 

ళో 
ల్ల పతి యొక గ్రాటి మ-రా-శ్ర 

మానవల్లి రామకృవ్యక విగారీపలన హ్ దొరకినది, 

ఫీమనక్ళత మనంబడు కవిజన్మాశ్మయమును విడిచినయెడల, 

| తెలులసన నిదియే మిక్కిలి పుకాతనచ్చందో గ్రంథ మని చెప్పవలెను. 

ప ఇందలి (ప 

బును, గురులఘు నిర్గ యంబును. గణనిళూపణంబును, 

థమాశ్య్వాసములో 6 గద్య పచ్యాదికావ్థలకు [౧0 

ప్రా సయతివిశే. 

హంబులున్యూ పరిగణసంజ్ఞై యుం ' గలవు. శెండవదానిలో 6 నుభియ 

భాసా నిరూప పణంబును, గద్యవచనంబులవిధంబును, సడ్వింశతి 

చ్చందో నామంబులును తదుద్భవంబులగు సమవృ త్తంబులును, ప్భత్త 

వి క్కేమంబు లగు నర్గసమవృ త్తే ంబులును, ఛందః ప్రోక్రంబగు మాలా 

వ్న_త్తంబులున్కు డదుద్భవంబు లగు డండకంబులును ” నిరాపింప( | 

బడినవి. మూండవడానిలో * జాతిలక.ణలవీతంబులును, జాటుకావ్య 

పరీమాణంబులునూ ఉదాహర ౫ంబులును, వట్ప్రత్యేయంబులును 

సప్తమ ప చ్రే త్యయంబెన_ సమన్ఫృత్తంబుల _ చెర సుల చెటు తెటియగును " 

కలను. చాల్లవదానిభో 6 వర్జ్యంబు లగు దశదోస. ంబుల శేర్చజుచుట. 

యును, సందు దోవరహీతంబు'లై యాదరణీయంబు లగుపట్లం 

గృంఢమునందుC 

నొంత వ్యాకరణవిపయము కూడ? . గలదు. 

ఈ (గృంథయనకు మేము ' చూచిన, ప పృతులలో 

ఉరున్న ది, అది శేఖకప్రచూద మేమో, 

6 ఛందోవర్ల 3 
‘ 

మన్న ఛందో౭ర్లవ * 

మన్నది నిజమైన నామమేమో యని సంశయము కలుగుచున్నది. 

అనంతాయి — గంజాొంజిల్లా బరహంపురంతాలూకా 

యందలి గ్రామము, ఇచటి జనసంఖ్య ౧౦ ౭2౮. (౧౯౩ ౧. 

అన౦తెర 0౦ తూర్పుగోదావరిజిల్లా "పెద్దాపురం: 

తలూకాయందలీ (డ్రా మము. జనసంఖ్య ౨౦ (౧౯౩౧) 

అన ంతి ఎ శతరూపకు నామాంతరము. 

_అనంతుండు — ౧. కామేన వను క్యాతివ గ గృంథ 

ము పె టీక చ్ర్రాసినవా(డు, ఓజాక్రక పద్ధతి యను నొక గ్రంథ 

మోతనిదె గలదు. ఇతండు గార్జ్యసగో శత్రు, త (డు. గోడావరీతీరమున 

|. నున్న ధర్మ పురి యితని వాసస్థలము. కావున, ఆంధ్రు, (డు. తం డ్రై 

పేరు చింతామణి. కుమారులు ్రీకంఠుండు రాముడు. బీరును 

క్యాతివుశ్యాప్త్రయునం చేరొందినవారు, (గృంథక ర్త రలు, 

కం అంతము లేనివాండు, పరమాత్మే: 

5 కళ్యప క ద్రూసంతతియైన నాగు. 

రోం శేషునకు ఈపేరు గలదు, 

౫: జైనుల ఇరువది నలుగురు తీర్థం 



అనందతాలూ కా - 

అన౦ద తొలూ కా --- ఈ తాలూకా బొంబాయి రాజ 

ధానిలోని కై రాజిల్లా మధ్యం గలదు, వై శాల్యము ౨౦ చతుర పుమెళ్లు. 

జనసంఖ్య ౧౮౩౩ ౦0౫% రాబడి ఐదులక్నులు, జలవసతి తక్కువ, 

అనంద సట్టణము — ఇది అనందతొలూకాకు ముఖ్య 

పట్టణము, జనసంఖ్య ౧౦,౦౧౦. ఇక్కడ కె స్తవ మత 'సంఫఘ 

ములు కలవు, 

అనందపాొలు(డు -- లాహోరు రాజ్యపు రాజు, . 

ఇతడు సాహణవంశజాం డని 
లో ఆలే 

నొటుటకు గటి 
వ్ “6 

నకు .వచ్చుసట్లు చేయుటకై తనదూతల నంపెను. 

సైన్యాధిపతి యయ్యును. 

మున జేరుచుండిరి. స్వమరధ్యం సకు లగు తురుష్కుల ెదిరించుటకై 

హింద్యూస్ర్రీలు దూర బేశములనుండి యసంఖ్యధనమును బంపి యెంతో 

సాహాయ్యము చేసిరి, బీద త్త దూదిని ఏకియు మట 

యన్యవిధ మైన కూలిని జేసియు గడించి సొమృను బంఫుచుండిరి, 

ఈకడవ హిందువులు మిక్కిలి... "పట్టుదలతో నున్నవా ర రని 

తెలిసికొని మహమ్థూదు తన శిబిరముచుట్టును కందకములం దృన్వించ్చి 

వీందువు లక స్తాత్తుగ( దనమోదం బడకుండ నేర్చాటు చేసి, ఆలు 

చేలధనుర్ణరులను కందక్షము నొద్దకు రప్పించి హిందువులపై ఫె _వాణములల 

గురిపించి యుద్ధము 

"ఫరిస్తా వాసియున్నాండు కాని. 

6 పాల్) అను ఉపపదమువలన ఇతడు రాజపు శత్రుం డని తోంయ . 

చున్నది, ఇతనితం డ్రి = పేరు జయపాలుండు, జయపాంు(డు ముహచ్యూ - ఎని ఎని 

దుతో బోర రమోడిపోయి శీ ఫ, ౧౦౦౨ లో నగ్ని (బ్రైవేశిం | లో 

చెను, తంలో అనందపాలుయకు రాజ్యమునకు వచ్చెను, మహమ్లూదు 

౧౦౦౫ లో ముల్లానుమోయదికి దాడి నెడలీనప్పుడుు అనందపాలు. ; 

డాళతని సైన్యమును తనరాజ్యములోనుండి పోనియ్యక అడ్డగించినందున 

"పెషావరుగుట్టలలో వారికి ఘోరమైన పోరు జరగి ఆనందపాలుం డోడి. 

కారీ రమునకు పాణిపోయెను, ౧౦౦౮-వ సంవత్సర మునందు మహ! 

మ్లాద్' అయిదవసారి హిందూదేశముమో6దికి దండువెడలీ వచ్చెను. ; 

ముల్తానుదండయా, తొ సమయమున అనందపొలు(డు తన్ను మిక్కిలి | 

_ యగౌరవపజిచినందున వానిని శిక్షీంచుటకై మహామ్మాదు నిశ్సేయిం . 

చెను. ఈసమాభారము తెలిసికొని తురకల నీదేశమునుండి వెడలం ; 

ప్రయత్నముచేయ.. నిశ్చయించి, అనందపాలుండు | 

కీ(ందూరాజుల కండజకు నుతాభిమానముగలవా రందటు యుద్ధము. 

ఉజ్జయిని 

గ్వాలియర్ , కళింజర్ , కన్నోజు, ఢిల్లీ, అజమోరు శాజ్యాధిపతులు . 

తమతమ ెన్యములతో వచ్చి అనందపాలునిం గలసీకొనిరి. హిందువుల 

సైన్యము మిక్కిలి గొప్పదిగ నుండెను, అనందపాలుండే వీని కంతేకు 

మందూ సెనికులు,, 6 గక్కంరీ) లనంబడు. 

అసమాన కౌర్యముగల క్షత్రియులు | దినదినము వచ్చీ హిందూమైన్య 

౨౧ అనంద పాలు(6డు 

ప్రారంభిం చెను. కందక ములను లక్యుము చేయక 

ముప్పదివేల గేక్ళు_రీహందూవీకులు రెండునై పులనుండి ముహమ్రాదు 

నెన్యములో( (బృవేశించి తమ బల్లెములతో ను, ఇత రాయుధముల 

తోను, క త్రునీంయక్వే సైన్యమును ఇెండాడిరి. కొన్ని నిమసము 

లలో మూాండునాలుగువేల - తురుష్క సెనికులను వారిగుజ్జములతో' 

| యమపురి కంపిరి, వారీకార్యో దే, కమును జూచి భయపడి, దమునామ్హాగ 

నాటికీ యుద్ధమును జూలింపందలంచెను, కాని ఇంతలో అనందపాలు/ 

-జెక్కినయేనన "బెదరి తిరిగి పాటిపోయొచ్చెను. అది తవూపరాళవ 

ముగా దలంచి హీందూ చసెనికు లందలును చెల్లాచెదరై పాటిపోయిరి, 

మహమ్మదీయు లంత వారివెంటం దగిలి 7,000 జేలమందిని జంపీరి. 

అనందపాలుండు ౧౦౧౨లో మృకు6 డైనట్లు కానవచ్చుచున్న ది, 

సెని వ్రాసిన వర్లన మంతయు సెరిస్తా యనుతురువ్క_ చరి త్ర,కారుని 

గ ,౦థము ననుసరించి వ్రాయయుడినది. దీనినిబట్టి చూడ 

డొక్క మహమ్లాదు 7లి చినట్టును, అనందపాలు. డోడినట్లును గాన 

వచ్చుచున్నది. కాని యి ట్లనుకొనుటకు విలు లేదు. ఎంగు కన 

మహమ్థూదుయొక్క ఆస్థానపండికుం డైన 6 అబూర్ వోన్ అల్ 

బిరూనీ * అనువాండు 6 ఆోరీఖ్_ఈ._పొంద్ ) అనుచరి త, గ త్న గ్కంథమునం 

దనందపాలునివంశ చరి త్ర వ్రాయుచు ని ట్లనియున్నాండు: 

“ఈ రాజులు మిక్కిలి రాజ్యఘు గలవా రయ్యును, ఉత్తమ 

గుణభూపితులుగన్కు ఆకి తప్పనివారుగన్వు తమకం కె దక్కు_వ 

వారియెడ ననుగ్మహము గలవారుగను నుం సిరీ. అమోర్ మహమ్థూను 

నకు ఏిరోధథకాలమునం దనందపొలు.డు 

చమెంతయు6 నొనియాడందగియున్న ది ; 

నలప గడలు 

వ్రాసిన యా యుత్తర 

కనీ రాజ్యముమోందికి తురకలు ( Turks) చంటడెత్తి వచ్చి 

రనియు, ఖు రాసాన్ ప ప 

వలయుగెడ ౦0 ల సట్టిమిలతోను, ౧,౧౦౦ సెనికలతోనుు ౧౦౦ 

సీనుగులతోను నీకు సాయము చేయుటకు వచ్చెదను. లేదా నీకిష్ట 

మున్న యెడల చెని6 చేరాన్న చానికం కె కెట్ట్లిం పు సెన్యమయుల నిచ్చి 

నాకుమారుని బంసపెదను, నీ యను గృహమున కై చ నిట్లు వ్రాయ లేదు, 

జసమం దంకటను నిండి రనియు విన్నాండను. 

“దీన నిన్ను6 బూర రీ బరాభవించినను, అట్లిగొరవము నాకు దప్ప 

నితరులకుం గలుగ ంూడ దని నాయు క్లేశము 1 

ఈ యుర్తర మనందపాలునిపకుము వారిచే ట్రుకటింపయబడి 

నది కాడు. క్షత్ర పతమువారిచేం బ్రకటింపంబడినది. 

నిజ మనుటకు సంచేహము "లేదు, 'రనందపాలుండు. నుహమ్మాదును 

పరాభవింపక మొల ల్లి ప్వుడును, ' అతనివేక చే పరాజితు. డం సంభ 

ఏంచెనేని 6 చేను నిన్ను పూర్తిగ గెలిచితి నని అతండు మహమ్మదు 

వాయుట యెట్లు తటన్థిం చును 1 కావున అనందపాలాని2 - సత్య 
౮ 

కారు లింకోకు శోధింపవలసియున్న ది. 

అందువలన 

చరిత్ర ను చరిత్రే 

1. Elliot's History of India, as told. by its own historians, Vol. 11, pp. 12; 14. 

2, కొొందటు చరి తృకారు లీతనిని “అనంగపాి లని వాడియున్నా రు, 

చరి త్రోకారు. లందటును గతనందపాల్ 3 అనియే వా సినందున మే మోయుచ్చారణయే (గ్ర 
లో 

అది పొరపాటు. మూలశీబ్దము ఆనందపాొ లయినప ప్పటికిని 

హాం ం దినారము. 



౨౨ 

అనంద పూ క్ (ఒరిస్సా) -- ఇది ఒరిస్సాదేశమునందలి 

సంస్థా నములలో నొకటియగు కిమోంరువూరులోనున్న యొక గ్రామము, 

వె లేరణీనదియొడ్డునం గలదు. జనసంఖ్య ౨౩౯౦౫ 
u 

అనందపూర్ (సంస్థానము) -- ఇది బొంచాయి 

రాజభానియందలి కశవాడపరగణాలలోని యొకచిన్న సంస్థానము. 

అనకర్ష వూ డీ మా నెల్లూరుజిల్లా కంగుకూరుతోలూకా . 

౨ | నపుడు, 
యందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౧౧౮ (౧౯౩౧). 

 అనకవోలు --- చిత్తూరుజిల్లా కాళహస్తి తొలూకా 

యందలి ఈనాం, గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౯౬ ( ౧౯౩౧). 

అన శా నల్లి గ మము ఆ ఇది అనకాపల్లి తాలూకా 

యొక్క. ముఖ్యపట్టణము, ఇది విశాఖపట్టణమునకు ౨౦ మెళ్గ దూర 

మున కారదానదెమింద నున్నది. ఇచ్చటికి చుట్టుపట్టుప శ్లెలనుండి వరి, 

'చెజుకుగడలు మొదలగువస్తువులు హెచ్చుగా వచ్చుచుండుటచేత మంచి 

వ_ర్తకస్థానముగా నున్నది, ఇచ్చటినుండి "బెల్లము విధాన్యము ఎక్కు 

వగా ఎగుమతి చేయ[బడుచున్న వి. ఈపట్టణము ౧౮౭౮-వ సంవత్స 

రమున స్థౌసీం ంపయబడిన ఒక మ్యనిసీపలు సంనుముచే పాలింపంబడు 

చున్నది. ఈప పట్టణముయొక్క_ ఆదడాయమును ఖర్పులంను రమారమి 

5000 రూపాయలు, రాజకీయోద్యోగస్టు 'లందబును ఇచ్చటనే 

వాసము చేయుచుందురు. తూర్చుతీరపు ఇమపచారి ఈ పట్టణము 

మిందుగం బోవుచున్నది, జనసంఖ్య ౨౨౩3 8౭౬, 

- అన కౌపల్లి శాలూకా. అటా ఈళాలూకా ఇెన్న పురి 

రాజధానిలో నున్న విశాఖపట్టణము. జిల్లాకు ఆగ్నేయదిక్క్కున 4G, 

౮3°౧౪ కును 

" మధ్య నున్నది, దీనివి స స్టేర్తము ౨౯౭ చదర ఫు మైళ్లు. ఇందలి జనసంఖ్య 

౧౭౩ ౨౦! ౧౭°౫౫ కును తూ. ౮౨ ౪2", 

౧౮౨౬౪. ఈశాబూకాలో ౧౦) గ్రామము లున్నవి. గవర్న 

" మెంటువారికి ఈ ళెలూకావలననుండి రమారమి ౧౩౨౨౦౦౦ దూపా 

యలశిస్తు చెల్లుచున్నది, ఈశాలూకా యొక్క ఉత్తర భాగము మంచి 

నీటివసతి గలదియాను, సారవంత మెనదియు నగుటచేత వరి, చెజికుగడ, 

 మొదలసపంట లచ్చట పండును. సము, దృతీరయున నున్న భూమి ఇసుక 
. "నేలమైనందున మంచిపై పెరు లచ్చట షండవు, ఇది ఒక జమా౯ాదారీ 

తాలూకా. ఈ జమాకొచారీ కొన్ని భాగములుగ విభజింపబడి 

యున్నది, ఇవి నోడేవారికిన్సి _కాశింళోటవారికిన్తి విజయనగరము 

చీపురుపల్లీ ఎన్టేటుదార్థ్మ కును చెందియున్న వి, పూర్వము కాళింకోట 

'శ్రీకాకళముసర్కారుయొక్క సేచానిచేశేను (Military Conton.. 

గల) ఇ అయియుండెను, . 

/. జ 

. నుదాహరేంపయిడిన ఒక హౌండు గిరిరాజ మని దీనికి మజియొక పేరు 
వ. ఇది మధురజిల్లాలో (సంయా, ర ప్రాంతములలో ) మధుర తాలూ 

కిని అమావాస్యకును సెలవు ఇచ్చుచుం' కిరి, 

కారులు అనధ్యాయము లనిరి. 

'లీయవలసీన దన్నగ₹మవయమున 

. లయిన. నియమములను జేసిరి, 

అ న కూ టా. ది _ హిందువులపుకాణమలలా తజచుగ 

గించినవి. 

అనందపూర్ -అన ధ్యాయము 

కాలో నున్నది. నిజమున కిది యొక గుట్టయే కాని కొండ కాదు, 

| ౧౦౦ అడుగులకన్న నెక్కువ యె త్తేచ్చటను లేదు. పొడువునూ త్రము శ్ 

| ౫. మై ళ్లుండును* దీనిమి(ద చెట్టు చేమ కూడ విశేవయుగ లేవు, 

అన కి శ్రియన్ -- గృీకుకవి, శీ 

మున ఆశియా మైనరులో జన్తించెను. విఖ్యాతు( డగు సైరస్ (5 ౫ 

లో ఆసియాలో గ్రీకవారిడి ంద నన్న పట్టణములను "ముట్టడించి 
WU 

అచ్చటిసుండి 6 ల్ర్రేసు 

క ప్రా Ue 0' (ప్రాంతి 

పట్టణమునకు? చాతిపోయెను, 

అచ్చటినుండి శామాస్ నకు య “పాలి శ్రేటన్? అను రాజుచే 

సాళ వింపంబడి యాతని. యాస్టానకవిగా నుంయను. ఆరాజు కాలము 

చేసినతరువాత ఏళెన్సుపట్టణమున నధికారిగా నుండి “ వాప్పార్ కస్ 

అనువాని యా, శే యమున నుండెను.  వాండును చనిపోయినతరువాత ' 
UU 

నీతండు తన జన్నభూమియైన టయాసునకు తిరిగివచ్చెను. ఇతండు 

౮౫ సంవత్సర ములు బ్రతికియుం జె నని చెప్పెదరు. 1 

ఇతడు కొన్ని దేవతాస్తుకులను రచించెను. పచ్చి శృంగా 

రము గల భావగీత ములు కొన్ని యీతనిసేరను గలవు, . కాని 

'కొందటు పండికు లవి యాతనివి కా వని తేలంచెదరు, 

అన గార న లి —_ చిత్తూరుజిల్లా కుప్పంతాలూ కాయం 
య mm వి య 

దలీ జమిక్ దార్నీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౯6౮ (౧౯౩ ౧) 

అన ఫు -- శాక డ్వీపమునందలి నది, 

అనఘు డు ౧ ఒక గంధర్వుయకు, 

౨, ఒకరాజరి, 
వష 

© నభార్ సీ సీన్! సిరియన్ తత్వవేత్త, క్రీ, ఫూ, 
౬౦౦ ప్రాంతమున నున్న వా(డు. గీ ఏ'భెన్చునకు 

వెళ్ళి సానన్వలన శీ కుజ్జాన మంతయు చేర్చుకి నెను, - ఆ దేశమునందు 

స _ప్పరులుగా ఇంపయకంవారిలోే నొక్కాండు. తన చేశమునకం దిరిగి 

సురాజధానిమైన ఏ 

వచ్చి! తొను చేర్చినవిద్య లన్నియు. దన దెశ స్థులకు చేశ్చెను, ఇతండు 

యజ్ఞము చేయుచుండణా నితనితో డణుట్టిన వా డీతనిని' చం పను, 

అన ధ్వాయము 

బడిపిల్ల లకు నాటవిడుప్ర, 

వ అధ్యయనము చేయందగనికాలము* 

పూగ్వకాలపు వీ కబడులలో 6 బౌర్మ మాసి. 

అట్టిదినములనే స స్మృతి 

ఎప్పుడెప్పుడు. పాఠశాలలకు. సెలవ 
స స్మృతికారులు ' మిక్కిలి సూశ్యము 

అధ్యయన మనంగా మొదట జేదాధ్య 
యన మనియే యర్థము, వేదము చెప్పుడు పఠింపవలయునుు ఎప్పుడు ' 

పఠింపంగూడదు. తన్న చర్చలో. నీ నియమము లన్నియు. బుట్టినవి, , 

అవియీ యికేర విషయములను బోధించుపాఠశాలలకుం గూడ నుప పయో 



నన ఈ న - 

అనన్య దానుండు- అన పోతా రెడ్డి 

అనధ్యాయములు శండు విధములునిత్య ములు, 

ములు, నిశ్చితము లై యొల్లస్పుశును ఆయాకాలములందు. దప్పక 

వచ్చునవి నిత్యములు; అమావాస్య పౌర్గమాస్తి చతుర్దశి మొడ 

లైనవి, 6 అమావాస్యా గురుం హా చి నిమ్యం హా హా వని చతుర్దశి ? (అమా 

వాస్యరోజాన అధ్యయనము చేసినయెడల గురువు చచ్చును. చతుర్దశి 

దినమున అధ్యయనము చేసినయెడల శిహ్ఫ్యుడు చచ్చును) అన్న 

వాక్యయు సుప్త సిద్ధము, నైమిత్తిక మనంగా తప్పక వచ్చునది కాదు? 

ఏదో కారణముచే నొకప్పుశు వచ్చును ఒకప్పుడు రాదు, ఊజుములు 

మెజప్రులతోో గొప్పవగ్ద ము పడ్డనాండు అనధ్యాయము, పాఠశాలకు 

చెవశైన “పెద్దలు వచ్చినప్పుడు అనధ్యాయము. 

ధ్యాయః ) ( "పెద్దలు వచ్చినందున నాటవిడుపు) అన్న వాక్యము 

సంస్కృత పండికు లెణింగినదియే. 

4 శిప్రానమనా దన 

ఏవి యనధ్యా యదినము లన్న సంగతిని గుఖించి .వేబుజేటు 

జ ఇ! రి J | ' స్మృృతికారులు వేటువేటు విధముగ చ్రాసియున్నారు. ' వాని నన్నిటిని 

_ అనధ్యాయములుగా నెంచినయెడల నధ్యయనదినములకం మే ననధ్యా 

యదినములే యెక్కువ యగును, మనుస్మృతిని అనుసరించి యీ 
క్రింద ననధ్యాయదినముల పట్టిక నిచ్చుచున్నాము 2 

వర్షాకాలమునందు పగలు గాలీ దుమారము వచ్చినయెడలను, 

రాత్రి, శాలి వీచినయెడలను (౧౦౨); ఉటుము, 

ముటుదినము ఆకాలమువజికు (౧౦౩) ౩ అకాలముగ చేఘుములు వచ్చి 

నప్పుడు (౧౦౪); అంతరికుమున ధ్వని కలిగినప్పుడు, . భూకంపము . 

కల్పీనసప్పుడుు ఆకాశేమందలి | గృహోదులకు పరివేవము కలిగినప్పుడు 

మజునా(డు మరల నాకాలమువజకు (౧౦౫); మంచు పట్టినప్పుడు, . 

రెండు సంధ్యాసమయములు, అమావాస్య; చతుర్దశి, పౌర్ష మాస్కి 

అష్టమి (౧౧౩) $ అమావాస్య గురువును చంపును "చతుర్దశ శిమ్యనిం 
యుద్ధము జరఫుచు వచె 'ననియు ఈత దున ఈత నితేమ్లు 

పున్కు అష్ట్రమా పౌర్టిమా సులు విద్యను నాళశీము౯ జేయును 3 కావున. అం మ లి 9 డును (దును 

ఆ దినములలో జదువుట మానివేయవలయును (౧౧౪) ; దుమవో ధరణీకోటలో శెడ్డివారితో యుద్ధము చేయుచుండంగా, తురుష్కులు 
సీ వర్ష ము కురిసిననా (డును, ఆకాళే 'మెట్టగా నున్న నా౭డును, 

నకలు కుక్కలు కూయునప్పుడుశు, గాడిద లజ చునప్పుడును, 

(౧౧౫; 7, ముములోనికి దొంగలు వచ్చినప్పుడును, . గ్రా గా,.మమునకు 

అన్నిభయమ కల్పీనప్పుడును (౧౧౮ $ ఉపాకర్మ సమమమందును, 

ఉత్సిర్ట సమయమందును మూ(డుదినములు, . అష్టకమంికన, యుకువుల. 

అంతేమునందును మూా6ండుప్రూయలు అనధ్యాయము (౧౧౯); చుట్టము 

వచ్చినప్పుడు ఆతని "నెలవు పుచ్చుకొని అధ్యయనము: చెప ప్పవలెన. 

(౧౨౨); . గురుశిష్యులనడుమనుండి పశువు, కప్పం పిల్లీ , కుక్క, 

“పాము ముంగిస ఎలుక పోయినయెడల నొకపగలు రాత్రి అన. 

ధ్యాయము [ మనస్మ్మ ఫో? రో-వ అధ్యాయము ], 

అనన్య దాసు సు.6డు ___ హీందీకవి. 

చఇెమి తిక | 
రూ తాట 

మెజిపు కలసిన 

వర్ష ము వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగ నుల్కా_పాలేము జరగినప్పుడు, మరల. 

బడినది, 

_ అక్బరు 'సమకాలి ' 

ఈడు, బికానీరుసంస్థాన వాస్టవ్యుండు. కాయస్థ కులీనుండు, భగవ. 
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ద్భృ కుడు. ఇతనికాలమునందు బికానీరురాజ్య మును రాయసింహు( 

డను రాజు పాలీంచుచుండెను, అతని తమృండగు పృథ్వీరాజు ఒకసారి 

వై రాగ్యవకుండె (పృపంచమును భిడిచెద ననంగా నీ కవి యత నికి 

సంసారమునం దుండియే పరమార్థము సొధింపవ లె నని బోధించెను. 

అనపస తే ఫు న రాజులఖం డక అనియు దీనికి నామాం' 

తరము. ఇది చిత్తూరుజిల్లా కాళహా న్తీళాలూకాయందలి జమాకాదారీ. 

న. జనస సంఖ్య ౭0౬ (౧౯౩౧), 

అనపర్తి అనాలా తూర్పుగోదావరిజిల్లా రామచం ద స్రరము 
UU 

తాలూకాయందలి చ్రామము, జనసంఖ్య Ue 3 (౧౯౩౧) 

ఆనపోత నాయందు - కేంకట?ర సంస్థా ఛాధీశ్య 
రుల పూర్వులలో నొక్క_డు, సింగమనాయని పెదకుమారుండు. 

ఇతడు శీ కే. ౧౩౨౩ మొధలు ౧౩౮౦ వణకు డ్రతికియున్న ట్టు 

కానవచ్చుచున్న ది. ఇతనిరాజధాని రాచకొండ, ఇదె నైజామురాజ్య 

మందలీ నల గొండజిలాలో హెద్రా చాదునకు+ దూర్పుగ 3౨ మెళ్ల 
శే క య లో 

మాంద నున్నది. ఈతండు బల్లి పల్లెకోటను ముట్టడీ ౦చి యం దున్న 

చళుక్యవంశపురాజులను, వారికి సాయముగ వచ్చిన పెక్కురు కెడ్డి 

వీరులను గెలిచె. ననియు ఇనుకు_ర్హికోటను ముట్టడించి యందలి రాచ 
వారిని గెలీచె ననియు వెలుగోటి వారి చరిత్ర ) 
చెలియుచున్నది. 

మనుగ్భం నమువలన( 

ఈ యనపోత నాయడు ఓరుగల్లు, గోలకొండ, భువనగిరి మొద 

లయిన దుర్షములను గెలిచె ననియు ఇప్పటి నై నై జాముర'జ్యములో 

నున్న తెలులు జిల్లా లన్నియు నాతేనియధినమం దుండె ననియు, 

ఆతడు స్వతం త్రులడె రాజ్యపరిపాలనము చేసె ననియు, ధరణికోట 

సమీపమున అనపోతరెడ్డీ అనవేమారెడ్డి అనుకెడ్డిరాజులతో ననేక 

తమరాజధాని_పె పె దండె త్తి వచ్చి కని విని వెడలిపోయి. రనియుు. అన 

పోత్రనాయయ. ఢిల్లీ చ్యక్రవ ర్లీకడకు రాయబారులం. బంపి బహమనీ 

రాజ్యముమోందికి ద దండెత్తి రమ్మని కోరె ననియు, ఆ సంగతి "తెలిసి 

|! బహమనీ సులానయిన మహన్ముదుషా వీరిమిందిక్ దండె శ్రీవచ్చె ననియు, 

అనపోత నాయయడు వారికి గోలకొండ యిచ్చి సంధి వేసికొనె ననియు 

ఆం ధ్రులచరి తృమున౬ (3 -వ భాగమునందు, పుట 3౮-౫3) చెప్పం 

' కానియిందుల . కచ్చట "నేమియు. నాధారములు చూప 

బడనందున నివి యింకను. శోధింపవలసిన విషయములు, 

అన ఫోతౌ రెడ్డీ _ సంటూరుముండలమునందలి కొండ 

వీటిలో రాజ్యము చేసిన రెడ్డిరాజులలో ' శెండవవాండు. కవిత్రయ . 
, ( 5 , ఎదరు డ్ హ్ ఇ 
ములో నొక గాంలడైన యెజ్జ దిగ రచిత మెన హరివంశేమును కృతి 

"నొందిన 'ప్రోలయవేమా రెడ్డి యాతని. తండ్రి, తండ్రైళరువాత నీతండు 



౨ర 

రాజ్యమునకు వచ్చేను, 

ఈళనితముండు ; కొమరగిరి రెడ్డి ఈత ని కుమారుడు. హేంద్ర, 

వరమునం | బృభుత్వము చేసిన కాటయవేమాశెడ్డి యీతనికి నల్జుంశ్కు 

మేనల్లు(శు, శాసనములను బట్టి చూడగా ఈత (డు ౧౩౨౩ ౦ - మొదలు 

రాజము 

౧౩౬౧ నజకు6 బం గె,ండుసంనత రములు రాజము చేసినటు కాన Ww ఎ ఖీ సె 
వచ్చుచున్నది. 

ప్రోలయవేమన హారివంళేమును కృతినొందు వణకు నీత (శు పెద్ద 

వాడే సైన్యాధిపతిగ6 దం డికి దో డగుచుండె నని హరివంశ 

; చి చ్ a ' ఇ మందలి యీ, క్కందెపడద్యమువలన( గానవచ్చు చున్నది వ 

Ta అం ఏళ క ల ॥ జ F- శా, నేమక్యాధిపుకూరిి ఫు త్రు 6డు చయావిభ్రాజి యవ్యాజ తే 

జో మార్తాండుండు కీ ర్తనీయసుగుణస్తోమం బులం 'డేమియు౯ 

రామన్ఫూ ర్రీకి లొచ్చుగాక సరియె రాజతె రాజార్చికుం 
అనాలే మూవ య 

డాము హ్యాయణు( డెందు6 బోతియచమూపా గ్లో సరఠుం డిమ్లహీన్, 

ఈ యనపోతా రెడ్డి కృష్టైనదెయొడ్డున - 'అవుఇ*వనతిసమి పము 

నందు ఓ కేసరా జనువానితీోం బోరాడి యాతనిని ఓడించినట్టును, ఆతని | 

యాస్థానమందు నెన్నెలగంటివా ' రను కవు లుండీకట్టునుు వారిచే 

నతడు. క్ళతు లందినట్లును వెరె కంట నూరన్నచే. రచింపంబడిన 

విష్ణుపురాణమునంచలి యో కీ ౦ దిపద్య మువలన6 డెలియుచున్న ది : వం 
(2/9 

ఊఉ. ఈ నిభిలంబు మెచ్చ నమ శేశ్వర దేవుండు చూడం గృప్ట వే 

ణీనది సాక్షీగా ననికి నిల్చిన రావుకు. గేసభూవిభుం 

గానకుం దోలీ చెన్నడిచి కాచిన వేమయయన్న పోతభూ 

జూనికి సత్చ్సంబంధము లొౌఫంగిన వెన్నెలగంటివారిలోస్, 

ఈత నియొద్ద వేమన అనువాడు మం త్రిగ 

లోని యొకళాసనమువలనం దెలియుచున్నది. ఈ మంతి శ్రిశం డే 

మల్లీ నాథుడు, ఈళండు ధ్యాన్యవాటి (ధరశికోట, అమరావతి) క లేని 

అమశేశ్వరుని మరల (బ్రెతిస్టించెను.. ఇది ౧౩౬౧ లో నిశాసనము2. 

ఈతనిరా జ్యకాలమందు జేశాంతరములనుండియు, ద్వీపాంతర 

ములనుండియు వ్నర్హకు లీత నిరాజ్యమునకు వచ్చు చున్నట్లును, ఎగుమతి 

దిగుమతి వ్యాపార మెక్కు_వగ జరణచున్నట్టును కానవచ్చు చున్న దె, 

నున్నట్టు అమరావతి గ 

ఈతనితరువాత రాజ్య మేలిన అనవేమా రెడ్డి / 

రాం? 

{ 

| 
i 
| 
| 
| 

| 

అన ఫోతా రెడ్డి 

అచ్చట వీరభ, ద స్వామి దేవాలయపు మండపమందలి యొకస్తంభము 
మింద అనపోతారెడ్డాసన మొకటి శా శే, ౧౨౮౦ (క్రీ. 

౧౩౫౮) లో వేయించినది కలదు!.. అది సంస్కృతము, తెలంగ, 

అజవము అను మూ(డు ఫెవలలో నున్నది, అజవవ_ర్హకులు పెక్కు. 

మంది అజువటేశ యుననుండియు, సీ వి ంహాళ్గ ముననుండి ఉయు వచ్చుచున్నందున 

శాసనము అజవఫాషయందుంగూడ తోడు 

చున్నది. అంతకుం బూర్వము వర్హకులకుం గల యిబ్బందులను ఈ. 

రాజు తొలగించి వర్హకము అ ప్కతిబద్ధమగ జరగునట్లు చేసెను 

మోటుపల్లీ లోయ గాప్రరముంశు పర దెకశీయులగు వ_ర్దకులు దూర 

దూరఫు దేశములతోను, ద్వీపములతోను వరకముచేయుబారు అశీకు 

లుండిరి, ఈరాజునకు. బూర్వము ఇట్టెవ_ర్హకులక్రు నిస్ట్రము వచ్చి. 

నప్పుడు మోటుపల్లికి వచ్చుటకునుు ఇష్టము వచ్చినప్పుడు అచ్చటి 

నుండి వెడలుటకును వీలు లేకయుం డెను, అధికారుల సెలవు పుచ్చు 

కొని గాని ఆగ్రా మమునకు వారు వచ్చుటకు, 

టకు వీలు లేదు. ఈ వ_ర్టకులు అప్పు త్రి త్రెకదండ మనుపన్ను "ల్లీ ౦స 

వలసీయాండేను, ఈ యిబ్బందులను  త్రీసివేని 

ద్వీపాంతర వ్యాపారులకు స్వేచ్చావిహార. మేర్చటీచెను. 

వ్రాయంబడిన ది 

అచ్చటినుండి వెడలు 

అన పోతాశడ్డి యో 

కొ తగల త్రి 
| గాంపురము వచ్చు వారికి నుండుటకు నివేశనస్థలమును, వ్యవసాయమునకు 

భూమియు నిచ్చు చుండిరి. ఈశాసనానుసారముగ వర్ధకుండు తనవీలు 
ననుసరించి రావచ్చును పోనచ్చును. “త 

మున్నంతధరకు సరకుల నమృరచ్చును. 

నకు గొంవోవచ్చును. 

నకు నివ మున్న వారికి నిష 
(స) రు 

సరకులు మటియొకద్వీపము 

ఎవరిసరకులను ' దొరతనమువారయుద్యోగ 

| ® 
సులు పడవేసి పెట్టటహాడదు. ఇట్లు తఈరాజు. పదునాల్దవశ తొట్టి 

యందు నొకచిధ మైన అ ప్రతి బద్ధవ్యాపారత ఎ త్త రమును (Principle 

of Free trade స్థాపించె నని చెప్పవచ్చును. ఆధికారులు వ ర్త 

కలను బాధ పెట్టి సురీకము లెక్కు_వ -తీసికొనకుండ సుంకము తీసి 

కొనవలసిన రీతి. యేర్చటీచెను. ఇంఠేకం మె నెక్కుడు తీసికొనంగూడ. 

దనియయు శాసింపయిడియున్నది... ఇట్లు ఆకాలమందు "తెలు6గు దేశము 

] వారు 'ద్వీపొంతేరములతో సవ్యావాతముగ వ _ర్హకోము చేయుచుండి 

రనియా, నితర దేశేములనుండి పచ్చు వ ర్రకులకుంసాడే నన్యాయము 

జరగశహాడ దని తగిన నియమములను అప్పటి రాజులు వేయు చుండి . 

బాపట్లతాలూకాలో మోటుపల్లి యను శేవు గ్రా మము కలదు, అది రనియు స్పష్ట్రమగ6 'దెలియుచున్న ది. ఈశాసనము రాజునాజ్ఞ'చే 

| కాకతీయులకాలముననుండియు సము ద్రవశ్త రృకమునకు( బిరొందినళేవు, 3 | నాతని అమాత్యు డైన సోమమం త్రీ త్రీశ్వరునిచే వేయంబ డెను. 

1. కొండవీటి డ్డ ప్రృభుత్వకాల -వింకను . నిశ్చృయముగ నిర్హ యము కాలేదు, శెండుమూ౭డు సంవత్సరములు హాచ్చుత సగ తేలిన 

'దనవచ్చును. ఇంకను కొ త్త క్రొ త్రశాసనములు పెలువడినకొల దెయు ఈ "హెచ్చుతస్తలు సరికా౭ంగలన్ర. . 

2 LR, Vol 1 38. P* 72 and Ep. Coll., no. 258 of 1897. 

3 Ep. Coll.» no, 600 of 1909, 

4. Ep. Coll,, nos. 601 and-602 of 1909. 

ఇందు ౬౦౧ "అజవశాసనమ్యు ౬౦౨ శెలు౦సశాసనము. తెలులగ శాసనమునక ౦కు నజివళాసనమునందు సుంకముల వివర మధికము( 

| గలదు, “మోటుపల్లి లోని _ అజవశాసనము. తెలులసకాసనమల నకోళ్లు పంపినందులకు దొరతనమువారిశాసనశోధనశాఖకు 

రావ్చుసాయేోబు. "హెచ్, _కృవశ్యాస్రే గారికి కృతజ్ఞుండకు.-మ, సం, (అ. 

_నధ్యతం లగు 



అన ఛాల్టిస్టలు- అనర్హరాఘ 

అనపోతాళెడ్డికి . దొడ్డాంచిక యను తోయిట్టు 

ఆ మెను కాటయ కెడ్డి కిచ్చిరి . వా రిరువురికి6 బుట్టినవాండు కాటయ 

శకేమన, ఈతనికే అనపోతాళిడ్డి తనకూశురై న మల్గాంబిక నిచ్చెను, 

ఇత నికిం గుమారగిరి రెడ్డి యను కువూరు6 డుం డెను. 

వుండెను, 

6 ఆఅనప్రోతానాయని తము్శుండైన నూదొనాయండు . ,దన్నాల 

కోోటమొద్ద ననవేమ+రెడ్డి బంధువై న యనపోతారెడ్డిత్ యుద్ధము చేసి 
ఆయత నిం దతిమి జయమును. బొంబెను* అని చెలుగోటివారిచేరి త్రీలో 

నున్నది కాని దీనికి నళ టై నేమియు నాధారము చూపయిడళేడు, 

సం స్మృతీ కాసనములందును, తెలు గుకా సనములందును ఈళని 

కిరు అనవోత, అన్నవోత్క అంనవోత అని వచ్చునే కాని 

€ అనపోత * అని ఉండదు. 

(కొ నేం, ల, ) 

అనచాప్టి నులు కై స్టవుల తెగలలో అనచాస్టిస్టు 

లనువా రొకరు, “దిన్న తనమునే పరిశుద్ధస్నానము ( Baptism ) 

నిచ్చుపద్ధతిని వీ రొప్పుకొ నరు, అందుచేత తమని సిద్దాంతముల నంగీక 

"దంచి. తమలో చేరందలంచువారికి చిన్నతనమున పరిశుద్దస్నా నము 

నొందిన కై9స్తవుల్నకెనను సక్కే మరల సంస్కారము గావించు 

చుండిరి, ఈస్ ద్ధాంతమును మొదట ప్రృచారములో నికి6 "దెచ్చినవాండు 

నికాలస్ స్టార్సో అనునత(డు, తరువాత కస్ట 'సవులకును,  వీరికిని 

ఎన్నియో వాదోపవాదములు, పోరాటములు జరగినవి, చేడు అన 

"బాప్టిస్టు లను పేలే యెచటను వినరాదు. బా స్టీస్టు లనంబడువా రిప్పటి 

కిని కలరు, కాని. వీరికి అనవాష్టిస్టలతో ఇెట్టెసం బంధమును లేదు, 

రాండవసాౌరి సంస్కారము. చేయు పద్ధతిని ఏ రొప్పుకొనరు. 

అనమనవూ.డి — కృష్ణాజిల్లా గుడివాడతాలూకా 

రమాందలి చ్రామము, జనసంఖ్య ౭౨౧ (౧౯౩౧) 

అన ను నమూ రు --- గుంటూరుజిల్లా జంగోలుతాలూకా 

యందలి ఈనాం గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౦౮౯ (౧౯౩౧). 

_అనవుసము ద్ర ము 

కాయందలి చ్ర్రానుము, జనసంఖ్య ౧౨ ౯౯ (౧౯౩౧) 

అనమస ము ద్ర ము సే 

ఉహాలరుతెలూకాలోని యకపళ్లె. జనసంఖ్య ౧౦౨౦ (౧౯౩ గు 

ఇ-ద్చట ఖాజూ రహ్ *ముతుల్లా సాహెబ్ అనువానివే ౧౬౦ సంవత్సర 

ములకు మున్ను కట్టింప బడిన. సు సు ప్రసిద్ధమగు న మసీదు కలదు. ఈమనీదు 

నకు ఈ శ్రామముల ఈనాము కలదు. ఇచ్చట జూలై మాసమున "పెద్ద 

ఆూరుసు (పేశ్సవము) జరుగును... 

ట_ "నెల్లూరుజిల్లా . ఆత్ర 

నెల్లూరుజిల్లా ఆత్ర తృకూరుతాలూ 

| కొంద అనుకొనిరి, 

౨A నము 

అనమి త్ర (డు _ ౧. (నూ, వం.) నిఘ్న నిపుత్రుండు, 

౨. (చం, వం) యదుకులోత్సన్సు 
డన వృష్టియొక్క_ యిద్దబు పు శ్రులలో రెండవవాండు, నిమ్మి, శిని, 

వృష్టి యనువా రతనిపుత్రులు 

అన ర ణ్యు (డు — ౧. (నూ, వం, ఇత్వూకువంశ జూ6 

డగు పురవక్కునిమనుమండు. త త్రసదస్యుని శెండవకుమారుడు. ఇతనికి 

హర్యశ్వుండు, బృహదళశ్వుండు అను ఇద్దటు పుత్రు తులు కలరు, ఇతండు 

అయోధ్యలో రాజ్యము చేయు చుండలూ లంకాధిపతియెన రావణుడు 

దిగ్విజయార్థ మై వచ్చి యీతీనిని ఓడించెను. యుద్ధమునందు( గూలి 

యీతండు "ప్రాణములు పఏడుచుచు * నావంశమునందు జన్మీ ంచినవానీ ' 

చేతే నీవును, నీవంళీమును నాశము6 జేందుదురుగాత "మని శాప 

వెొంసలెను (వా, రాసా ఉత్తరం స ౧౯ 

౨ (నూ వం) ఇమ్యాకుకులో 

త్పన్నులడైన బుతుపర్దనిపొ క్రుండస సర్వకాముని ( సర్వకర్మని) 
జ త ళు యిద్దజుపు త్రులలో 6 'బెద్దవాండు. ఇతని కొడుకు నిఘ్నండు. 

అనర్మ- చతుర్దశి __ కా_ర్దీకశుద్ధచతుర్ద శి అనర్క చతు 
ర శి యనంబడును,. ఈనాడు హనుమంతుని జన్మదినము, రామభక్తు 

'లెందతో యోనా (డు మహోత్సవము లొన రురు, 

అనర్హరాఘవము" 
బడిన 'సం స్య తాటక. 

_-- మురారీ యను కవిచే రచింప 

సంస్కృత వాజ్బ యమునందు కాళిదాస, 

భవభూతులకుం గల గౌరవము ఈకవికి లేకపోయినను ఈతండు 

శండవతరగతికవులలో నొకండుగ6 బరిగణింపయలబడు నని చెప్ప 

వచ్చును. ఇతనిది మౌద్దల్యగో త్ర, ము, భట్ట శీ శ్రీనర్గనూనుం డనుమహో 

కని యీతేనికం డీ, తంతుమతి ఈయనసతేల్లి. "ఈసంగతు లీతని 

నాటకమునందలి (ప్రృస్తావనలోం జెప్పణుడియున్న వి, ఈతనిది 

ఏ దేశమా శెలియడు కాని కావ్యమాలలో నీ నాటక మును 

అచ్చువేసినవారు ఈ దీనిక కాకీ, రమునందు శెక్కు_డు ప్రచారము కల) 
దని వ్రాసినారు. అందుచే నీకవి యాచేకీమునాల జేమో యని 

కాని చాకు జూడ నీకవి యాంధ్ర దేశేమునా 

డేమో యని సంశయము తోచుచున్నది, ఎందు కనయగ్యా ఈనాట 

కమునందు ఏడవయంక ములో, (శ్రీరామాదులు రావణసంహారానంతే 

రము స్రవ్పకవినూన మెక్కి. అయోధ్యకు వెళ్లుచుండలా6 ైంద6 
శానవచ్చిన కొన్ని దేశములను, పట్టణములను కే తృములను వర్శించు 

నట్టి సందర్భము నం గవి ఆంధ్ర, దేశమందలి ఛియశ్వడని. నిట్లు వరి ంచి 

యున్నాడు: కా. . 

_ 1. Epigraphia Indica, Vol. IV,.p. 328. 
వి “అస్లీ .నూద్దల్యగో త్ర త్ర ) సంభవస్య వ మహాకవే, కవ కృష్ణ 5 వర్గమానత నూ జన్మ న _స్ట న్రుమతీనన్దనస్య మురారేః కృతి రభినవ మనర్గ రాభువర 

నాను నాటకమ్, 5 

tof 



విభీవణ :--- (దక్నీణంతో దర్శయన్ ) చేవ పృణమ్యతా 
మయ మన విషయలక్మ్యూ: 

(6, శే 
జ 

స్పప్తగో దావరీహారకలా పెకనాయకో భగవా 

(అర్థము : విధిహణు(డు :- (దక్షీణమువై ఫు చూపి) దేవా! 
ధ్ర చేశల్ష్మీకి గల యేడుగోదావరు లనుహారసమాహములకు నొక్క 

నాయకమణ యగ ఈభగవంతుం డైన ఫీమేశ్వరునకుం బ్ర బ శకొమము 
చేయుడి 7, 

దీనితరువాత, నీవి వణునినోట నొకపద్యమున్వు శ్రీరాముని 
నోట శెండుపద్యములును భీమేశ్వరుని స్తుతిపరములు కలను, నితో 
మనకు బని లేదు, కాని పైని ఈయంబడిన 6 అ స్థ వివయము, 

ర్త 
సప్తగోదావరి”, 6 ఫీ చేళ్వరుండు ? అనుపదములున్కు హీందూ'దేశము 

నందు విశేవ.ఖ్యాతి లేని భీమేశ్వర కే తృమును (చాకారామము) 
వరి రచుటయు6 జూడ నీకవి యాం ధు. డనియ్ము ఆబేశమందలి 

యభిమానము చేత్ బుద్ధిప్రూ ర్వకముగా ఫోశుక్వవనవ శ్రీ శీ రామునిచే 
చండము పెట్టించె ననియు నూహిొంపవలసియాన్న ది, 

కాని కవి ఈప్రకరణమునండే భీమేశ్వరునకుం బూర్యము 
మహారా స్ట్రింతర్ణక మైన విదర్భలోనికుండినపుర మును, తరువాత ' 

_దృవిడజేశమందలి 'కాంచీనగరమును వర్ణించియున్నా (డు. కావున 
* ఈక్షవి ఆయా బేశములవా6 డనికూడం జెప్పవలసియుండును అని 

కొంద జా శ్నేపింపవచ్చును, కాని అట్లనుట సరికాదు. - కుండిన 
పురము, కాంటీనగరము ఛరతఖండఖ్యాతినల పట్టణములు, కవి 
యొచ్చటివాం డై _దేనను ఆపట్టణ'నామములను ఎటీయయుండును, దామూ 
రావుము అటి టి భరతఖండఖ్యాతిగల కేత్త తము కాదు. దానికి తెలుంస 
దేశమందుమా త్రము ఖ్యాతి గలదు, "అభ్యారికిన రెండుమూండు 
జిల్లాలకం పె నస్కుడు వ్యా_పీ పీ లేదు.  తెలుంగువాం జనం గాని 
సాఛారణముగ నీ చేతృయును. ఎజీగియుండండు... ఒకవేళ "నెవరి 
వలననై న ఏీన్నను, కారటేప ట్రణమందలి మినకేతనునితో స సమానముగ 
నీ మేశ్వరని నాటకమునందుం 'చేర్కొనవలయు నని యాతని శే కేల 
బుది. క్లును ? ంద్ధి పుట్ట 

ఈ కవి కాలము నిశ్చేయముగం చెలియదు. కొంద తీతండు 

తోమ్మిదన వశ శాబ్టికి ( బూర్వుం డఉనిరి!l, కొంద లీత డు అర్వాచీన డని 

తలంచుచున్నారు. 
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బుద. విశ్వామిత్ర (డు వచ్చి రామునిం దీసికొనిపోవు . కథాప్రస సం | 
-. గము..మొదలం శ్రీ రామానిపట్టాభి-మేకమువజకుం గల శ్రీగామకథ యే |. 

డంకమాలలో _ఈశనాటకమునందు వర్ణ రపంయబడి కినది, 

'మనునాటకమునందు రామాయణీ యకథ 
సంచేప ముగ | గలదు, అనర్భృ మనంగా అమూాల్యము, వూజ్యమ్యు | 
బుర్గ భము, -వూజ్యుల్నడైన రాఖ్టవునికథ కలది గనుక అవర. ర రాఘవ 

జెప్పింపంబడినవి, 

'యాతళే(డు వినింయయుం డెను. 

.కూంతురు న. వ రా. ఈ ర్రంం స 

అనర్వుండు-అన ల 

నాటకము చిన్నదియు నసటచే "పెకశ్రై_కథావి శేవములు రంగము 
మిదం జూపుటకు వీలులేక్క విష్క్హంభకాదులలో. బాశ్రలచేం 

(పృథమాంకమునందు విశ్వామిత్రుడు దశరథుని 

యొద్దకు వచ్చుట, రామలక్ష్మణులను గొనిపోవుట, ద్వితీయాంకమునందు 

రామలక్షుణులం విశ్వామిత్ర యజ్ఞమును రమించి రావ, సులను శికీం 

చుట్క తృతీయా ంకమునందు రాముడు శివధనుస్సును ద్రుంచుట్క 

చతుర్గాంకమనందు పరశురామునిస త్త పిము సారించుట్క పంచమాంక 

ము నరీదు వాలీవభ్య సు, గీ (గృీవాభిషేకమ్ము మష్టాంకమునందు రాసణుని 

వధ, స ప్ప్రమాంకోమునందు శ్రీరామాదులు పువ్బక విమానము చెకి్మి_ 

అయోధ్యకు వెళ్లుచు క్రిందం "గానవచ్చు పట్టణాదుల వర్ణించుట, 

పట్టాభి పేకమును వరి రి ంప(బడినవి, ఇందు రామవనవాసాదులుు 

సీ శాహరణము మొదలయిన రామాయణీ యముఖ్య, పృసంగ ములసం విధా 

నకము ఈ ప చ్రృకారము కూర్చయడినది ; వ 

సీరధ్యజజ నకునియింటం జరుగుచున్న అయోనిజయగు సీతను 

తన కివని యడుగుటకు రావణుడు తనఫపురోహితులైన కావ్మ్క_ 

లుని జనకనియొద్దకుం బంఫును, ఆతండు . విఫలమనోరభుం డగును. 

అంత సీతను హరించుట యె ట్లన్న యాలోచన రావణునిమాతా 
మహుండును . మ శ్రీయా నగు మాల్య వంకన గలీగి రాముని 

మీథిలలో 6 గాని, అమే్యలోం “గాని ఓడించి సీతను 'దెచ్చుట యస సంభ 

వము గాన సీతారాము లరణ్యమునకు వచ్చినప్పుడు అచ్చట రాముని 

మోసపుచ్చి సీతను 'అపహరింపవచ్చు నని 'యతండు నిశ్చయిం చెను, 

ఇంతకు. బూర్వమే సు సు గీ గ్రీవునిసావోయ్యార్థమ శ్రీ రాముని 
నరణ్యము నకు రవ్పించుటకు6 గాను “సంపాతి శబరిని పంపి నని 

శబరి వెళ్ళి -కొకదాసి యగు మందరశరీర 
మన బ్రవేశించి దానిచే క శేయికి దుతర్చోధ చేయించెను. అందు 

మింద రాము నరణ్యమున కంపు డనింయంర్క భరతునికి రాజ్యము గట్టుం 

డనియు కైక దశరథుని వరము లడిగాను. ' ఇట్లు సీశారామలక్షణు 
లరణ్యమునకు చెళ్లుట సంభవించినది. 

ఈనాటకమున ప పృథమాంకమునం దలీ దశరథ్క విశ్వామిత్ర, త,సంభా. 
వణం బును - చతుస్థాంక మునందలి శీ రామ, పరశురామ. సంవాదం 

_ప్రమాంకమందలి నానా జేశాదివర ధ్మనలును రమ్యముగ నున్నవి, 
ఈ నాటకమును కీ రీ శేషులయిన ఆపండి 
రాం ధ్ త్రీకరించియుశ్నారు. 

బున్కు.స 

వ్యా సమా _ర్టీశా స్త్రలుగా 

అన ర్స (డు _ “వ్యా ఫ్రా , సురునినేవకలలా నొక్కాలు. 

“అ నల___ ౧ రోహీ పాణియొక' యిద్దజు కన్యలా శెండ 
వది, ఈమెకు. శకి. యను కన్య కలదు. 

. న _హాజనంకుయను రాక్ష సునకు సుందరియను 
_శన్మియ. -విశ్వావ సిక. 

స ఒం), 

"| భార్యయందు . 

. 1 "కాన్యహల, అనర్భ్భ రాఘునక్, గావ. పుట్కక్రి క రది తక్ చూడుడు. 



అనలుండు-అన వే మా రెడ్డి 
అనలుడు __ ౧. జకవసువు, ఇతనికి గుమాళ్లు కుమార, 

శాఖ్క విశాఖ నె గమేయు లని నలుగురు ఈ మన్వంతర మునం 

దిండు అగ్నేయడదిక్కునకు నధిపతి. 

౨. రాక్షుసు 

ఇఖుని నలుసరునుం శ్ లలో నొక్క_(డు, 

(డు. మాలీ కొడుక. ఏిఫీప 

కొడుకు. 

అనలులు___ జేషతాభేదము. వీరు నలువదితొమ్మండ్రు,గురు. 

వారిలో మొదటివాడు అభిమానుండు, వీనికి పావక్క పవమాన శుచు 

లను ముగ్గరు కొడుకులు. వారి కొడుకులు నలువదియైదుగురు. 

అనవద టా కళ్య పునకున్వు 

లలో నొక్కతే, 

_అనవలోభ నము -- ద్విజాలకు విధింపయిడిన పోడళ 

ప్రాధకును బుట్టినయప్పరస 

కర్మ లలో నిది యొకటి, గర్భిణిగా నున్న స్త్రీ పొందవలసినసంసా్క_ర | 

మిని గర్భము. దాల్చీనతరువాత మూండవనెలలో నీసంస్కారము 

జరపంబడును (న అవలుష్య లే గర్భః అనేన), ఈసంసా్కా_ర మునకు 

ముఖ్య్యాంగము : అశ్వగంధ అనునొకమూలీకరసమును గర్భిణి యగు 

తోక ర యామెయెడనుముక్కు లో6 బోయుట, ఈరససేచనమువలన 

గర పొతము మున్నగునాపద చేవియయు జరగ వని మనవారి నమ్మకము, 

బి. 

అనవేమారెడ్డి _ — కొండవీటిలో 6 బి బ్రభుత్వము చేసిన 

శెడ్డిరాజులలో  మాండవవాండు. (ప్రోలయ రెడ్డియొక్క_ రెండవ 

కుమారుండు; అనపో ఆ రెడ్డికిం దమ్ముండు. 'ఈకనికి అనవేమ్క అన్న 

వేమ అను . రెండు 

నీతండు అనపోతారెడ్డితరువాత రాజ్యమునకు వచ్చి క్ర, కీ, ఈ ౧౫౬౨ 

మొదలు ౧౩౮౧ వటకును రాజ్యము చేసినట్లు శా సవచ్చుచున్నది. 

ఈగ్టంజే రాజధానిని కొండవీటికి నూర్చినట్లు కనబడుచున్నది, 

ఈళనితం, డి, డి మొన ప్రోలయ వేమ నకు 6అన్నమవేములె డన్న పే రున్నం 

దునన్కు ఈవంకమునందు "బెక్కురు 6 వేమన లున్నందునను పెక్రర్కు_రు 

చరిత్రకారులు ఈళండి, కుమారులలో వి'భేదము చేయ లేకయుు 

నితరాం వేమన ” లకును వీరిని "భేదము చేయ లేకయు నొకరిని మటియొక్ష 

రినిగాం దలంచి కాల్య పురువ విప ర్యాసములం జేసిరి 

[. మొట్టమొదట కొండవీటిలో రాజ్యము. చేసిన శెడ్డి అన్నమ్మ 

ప్రోలయలకుం గుమూరుC దన. వేమారెడ్డి. ఇతేం 

ఓ అన్నమవేమల డనియెను, 'ఇంలేకాని యీాత (డు అంచషండు 

' కాందు. 

3 = కరశుని వంశజు6 డగు నివధునికొడుకు 

కానవచ్చును, 

పేటను కలవు, వాస సనములను బట్టి చూడంగా ' 

'డన్న మ్మసమారు? | 

నందున హరివంశేము మొదకిపద్యమునందే యీతనిని ఎక్టాశు ప గడ | 
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ఇతనిని గు ర్హుకొణికు సాధార ణముగ ప్రోలయవేము6 

డందురు. అనపోత్క అనవేము లని ఈతని కిద్దజు కుమారులు, - వీరు 

(క్రమముగ కొండవీటి రాజ్యమును బాలీంచిరి. 

డగ ట్ర ప్రోలయవేమా రెడ్డి కంకితము 

వే సినకాలమందు అనవేమారెడ్డి పుట్టినట్టు కనణుడదు ; తేడా మిక్కిలి 

పసివాడుగ నెనను ఉండవలెను! ఎందు కన "నెక్షైడ్రెగ్దడ 

వ్రోలయ వేముని "పెద్దకుమారు. డెన అనపోతని వర్షించి 
౧ a 

ఎక్టా పె గడ పాదివంశము వాసీ 

అన వేముని 

సేరొ[ానకం యీతనిపె _త్సండ్రి సమారు దైన కోమటిని వర్షించి 

ఆంధ్రృవై పధమును కృతి నొందిన మామిడి సింగన్న కుం దండి రువె 
యె కుడి పెద 3 వ్ న మామిడి పెద్దన్న అనవేమా రెడ్డికి మం త్రిగ నున్నట్టు అంధ్ర 

| నైవధమునందలి ఈ కి,ందిపద్యమువలనం చెలియుచున్న ది, 

ము, అనశా రాతివసుంధరారమణ సప్తాంగాప హోర, క్రియా 

ఫఘనసంర౦భవిజృంభమాణపటుదో:ఖర్జూద్వితీ యార్జునుం 

డనవేనూాధి ప రాజ్య భారభర ఇవ్యాపారదకుండు చె 

ద్దనమం తృీకుడు మామిడన్న సుతు. డేకన్లాత్రు (జే చెప్పగాన్. 

అనవేమారెడ్డిపేరు. “తెలుం(సబేశమునందు విశేవయుగు నితర 

రెడ్డిరాజులకం యి ఇక్కుడుగం గీ రింపయిడును, ఈతినిరాజ్యము 

& - త్రరమున ఫీంహోచలమునబకునుు దక్షిణమున కంచివజకును తూర్పున 

సము దృయవజుకును, పశ్చిమమున (శ్రీ కీ శెలమువజకును వ్యాపిం-చినట్లు 

గోచావరిజిలాయందల్. కోనసీమలో నినడుపూరులో 

నీతనిశాసన మొకటి కలదు!. అది కా, శీ. ౧౨౯౬ (శీ. న 

౧౩౭6) లోనిది. తనశెల్లె లైన వేవముసానియొక్క ఫుణ్యార్థమై 

యీతేయడు బ్రాహ్మణునకు .నగ్రహార _ మిచ్చెను, గోదానరిజిల్లా 

అమలాఫురంతాలూకాలోని. చానపల్టీలో అనవేమునిమజియొకళాస ' 

నము దొరకినది2, అది శా. శ. ౧౫౦౦ (శ్రీః స ౧౩౭౮ - ౭౯) 

లోనిది, అనజేము(డిముడీం ద్రు 6 డను మంత్రివరునకు న గ్రహార 

మిచ్చెను. ఈయిమ్మడిం డ్రం ce డప్పటికాలమున రాజకీ యవ్యవహార ములలో 

నారి తేరినవాండుగం గన్చట్టుచున్నా డు, 6 రాజులకు హీతోప దేశము 

చేయుటయందు మ్ శత్రు, (డు అని యీాతండు పొగ దయనియొ, 

'శీ శె లముమో6ద అనషముని శిలాశాసన మొకటి కలదు, 
(Ja 

చూడ నతడు (శ్రీ వై లమునందు ‘ ఏరశిరోమండపము” తన. పిన 

దానిని బట్టి 

తండి డ్రియైన అన్నృయరెడ్డి గాౌరవమునకై కట్టించినట్టును, రాజమెహీం 

డ్రాకీలరుర్ణమల నచేకముల( బట్టుకొ న్నట్టును ఈతనిది చెల్లి చేర 

గోత్ర, మెనట్టును తెలియుచున్నది. 

wu Ep ౧౩౭౭ - ౭౮) లోనిది ఈశాసనము 

ఈశాసనము శా, న ౧౨౯౯ 

ర్రాసీనవా(డు చాల 

1. Ef aphia Indica, Vol. Ill, p. 286. 

3 Epigraphical Reports, 1 1914—15, p+ 119, 

వె 

2 Ibid, Vel: 1, De 59, ఇది ౧౫౮౦ లోని శాసన మని కంకర కాతృళ్లు ప్షకులారి భభి ప్రాయము 



సరస్వతి, ఈతండు తూర్చుసముద్యమున కంతకును వభ వై నట్టు 

మాడ నిందు వ్రాయంబపినది. ఇందువలన నితనికాలమందు సముద్ర, 

వ_ర్టకము మెండుగ నుండే నని మన మూహీంపవచ్చును. ఈతని శాస 

నములలో ౪ వసంతరాయ) * క్వురికాసహియ )%, 6 జగనొబ్బగండ * 
మొదలయిన బిరుదులు ఈతని కున్నట్లు వ్రాయంబడినది. 

గ,౦ంథమువలన 6 గాని యాత నికి 6 ఏ శాసనమువలనం గానిం, ఏ రు 

బుతు c డున్నట్టు కానరాదు, కాని శ్ర నాథుం డీతనికి నొకపౌొ త్రి | 
WW 

( సుతు నికాతురు) ఉన్నట్టును ఆమెను అల్లాడరెడ్డి (కాకీఖండ 
| Gann 

మును కతి నొందిన వీరభ డ్రా శెడ్డియొక్క తండ్రి) పెండ్లాడినట్టును 

కాశీఖండమందలి యో క్రిందిపద్యములో. జెప్పియున్నాండు, 

మ, అనవేమకీథిపాలపౌ త్రి యగు వేమాంచామహాదేవికిక 

ఘనుల డయ్యిల్ల డభూమిపాలంనకు సం గ్రామస్థలీ గాండివుల్. 

తనయుల్ వేమవిళుండు వీరవ సుధాధ్యక్షుండు దొడ్డ ప్రభుం 

ప్రే ప కళాటోప ప ం డును నన్నయ్యయు బాహువిక్తృమ భ్ టోప ప్ర, తాపోద్ధకుల్. 

దీనినిబట్టి చూడ అన వేనూ రెడ్డికి నొకకుమారుం డుండె ననియు, 
ఈఆ కుమారున కొక బిడ్డ యుంటడె ననియు మన మూపహింపవలెను, కాని 

యూపద్యమునందలి 6 పౌత్రి "పదము “ పొరపాటు, దౌహిత్రు,6 డని 

క విళాత్చర్యము * అని చెప్పుచు నందులకు శ్రీ చిలుకూరి వీరభద్ర 

రావుగా రిట్లు వ్రాసియున్నారువి ఈఈ పె పద్యమునందలి పార 

యనుళబ్దమునకు డదౌహి త్రి (పుత్రా | పుత్రి) యిని యర్థము గప్ 
కువలయును, అల్లాడ డొడ్డధూపాలున కంకితము డిన 

శివలీలావిలాసమున( గొమృనామాత్యకవి యల్లాడకెడ్డి నిట్లు వర్శీం చెను, 

మ. భరిత క్రీ,నిధి యమ్మహీర మణ? డొప్పకా జోళభ కికీత్రీ 

శ్వరసూనుం డగు 3 'ఫేమలింగమను జేళ శే శ్రేహ్టసక్పుత్రి భా 

స్వరకారుణ్యదళాజనావనవిధాసంధా తి, చేమాంబికకా 

వరియించెం బతిభ క్ గౌరవదృథవ్యాపారని శ్యాం బికన్ . 

“ ముఖీయుం గోరుమిల్లీ శాసనమున (౧౪౩౮౪) 

శఫీవ శృక్కస్య శివేవ శంభోః 

పద్తేవ సా పద్మవిలోచనస్య, 

నకు శుభమగులగా క]. 

అన వేమా లెడ్డ 
చేమాయభిళా చోళకులేందుఖీము ... 
భూహాత్ర జాభూన్మహిళొస్య జాయా,1 =" 

“అని భ కై _కీ శ్వేరచోళనృపాలుపు కండు ఫీకుపాలునిచ్చ శి 

యగు వేమాంబికొను వివాహము ' జేసీకొనియె నని చెప్పంబడియుండుట 
చేత భీమరాజు  ఆనవేముకీతినాథునియల్లుం డని యర్థము వోసిక్రానక' 

తప్పదు, 

అనవేమా ఆడా కాలములో శ్రీనాథుం డున్నట్లును, ఒకసారి 

యాత నిసభకుం జాలు యో కీ క్రిందిపద్యముతో నాతనిం బొగడినట్టును 

పరంపరాగత మెననదంతి కలదు. 

అనజేయమమహీపాొల! స్వ_స్తస్తు తవ- బాహవే 

ఆహా రిఫుదోర్టండచం దృమండలరాహావే. 

(అర్థము? కీ అనవేనుభూపా ! యుద్ధమునందు శత్రువుల 
నోర్టండముల-నెచఎ -చం ద్రమండలమునకు, రాహప వై నట్టి నీఛాహువు 

శ్రీనాథం౬డు పమారగిరికాలమునంచు నున్నట్లు హరవిలాసము 
వలన స్పష్టము, అన వేమా రెడ్డిత రువాత నే కుమారగిరి రాజ్యమునకు 

వచ్చినందున (క్తి సాభు(డు అనవేముని కాలమునందు నుండినను నుండ 

వచ్చును, కాని యున్న ట్టు నిదర్శనము 'లేవియు _లేవు3, 

సెగ్టడ యీతనితం డ్రికాలముందు. నున్నవాండు ; శ్రనాథు. డీతని 

కవమూరుని ( అన్న కొమారుని) కాలమువాండు. కావున ఈకవివరుల 

నిద్దటీని ఈతం౭డకూ చూచి గౌరవించిన గారవించియుండవచ్చును. 

అయినను హాదిభంకము వ్రాయు కాలమున టికో నితడు పుట్టే లేదు 

గనుక నాతని, చ భుక్వకాంమువజక నెట్టిన బతికి యుండకపోవ 
చ్చును; ఈ నా యాండు చిన్న వాండుగ నుండవచ్చును. కావున నెజ్బన . 

శ్రీనాథుడు చుక్టపెన గిట్రిన సంవత్సర ములు స్పష్ట మగల చెలియువటుకు 

నిదమిత్స మని “చెడు నేరము, 

ఎత్తా 
అం 

ఈతనిత ఈూవాత నెంతయో' కాలమునకుం బుట్టిన వెన్నెలకంటి 

నూర నకి. కుమ్హుపురాణమున నీతనిగుజించి. యో కి (క్రిందిపద్యము 

వ్రాయుట చూడల చెనులసదేశమందు నిత నిఖ్య్యాతి కొన్ని వందుయేం డ్ల 

వజ నెక్కుడాంాగా నున్నట్టు మన మూహీంపవలసియున్నది, 

1. పె శ్లోకము అల్లాడ దొడ్డానెడ్డి ౯ 

2, ఆం భ్రులచరిశ్ర, త మ్కు 3వ భౌగమ్కు ౨౬౩-వ ఫుట, 

సనమందులహాడ నున్న దె (Epigrapbia Indica, Vol, V, p, రల. . 

శివలీలావిలాస మింకినా అచ్చుపడలేదు. దాని జీర్లమైన పతి యొకటి శ) 
మానవల్లీ రామక్ఫొన్ల క బిగారియిద్ద వీరభద్ర రావుగారు చూ దినారంయట, కోరుమిల్లి శాసన ముచ్చటను ప కటింపంబడ లేదు, (ప్రాచ్యలిఖితపు_స్ట సక 
భాండాగారమునందు ౧౫-౬-౨౬ గు ర్పుగల సంపుటమునందు 3 ౧)౫(-వ పుటల నున్నటె* దీనినే ఈ Elliot's . 6011606 అని అందురు. 

' దీనినే దొరతనమువారిశా సనాధ్యతంలు చేమవరముకాస సనము (Vemavaram ౨11669) ఆని వ్రా చ్రాసీయు mi s—-Epigraphical Reports, 1900. Paras 68 & 64 
| 

అ= 

శి ఆం త నైవధము నంకితమందిన మామిడి సింగన్న అన వేమా శెడ్డిముం తియ 
(Eri Indica + Vol XL, p. 81, 1001-2019, కాని యిది. పా "సెడకోేనుటి కేమునియొక్క.. మంతి, యనుట స్పష్టము, 

ని శ్రుయుత జయంతి రామయ్య శారు వ్రానీయున్నారు, 
రపొటు. నె ఇవధథము చివరనున్న వచనమును బట్టి మౌసిడిసింగన్న 

గా తు 



అననభ ద్ర-అనాగరకన 
క్, తన బదుకు భూమిసురులకుం 

డనవికుదులు పంటవంశధర ణీశులకుకా 

దననయము భూమి పృజలకు 

ననవేమన యిశ్చెం గీ ర్టీనఢికుం డగుచున్*, (౧-వ ఆ). 

(కొం వేం, ల, ) 

అనస భ్ ద్ర, జానా విశాఫపట్టణముజిల్లా పాలకొండతాలూకా 

యందలి ఈనాం శ్రామము, జనసంఖ్య ౨౨౮ (౧౯౩౧) 

అనసూయ = కక్షమబుపీకి 
బుట్టిన తో"మ్తిదిమందిక న్యలలో నొక్కత, _ అ త్రీబుషికిం బల్ని, 

ఈమె విభ్యాశపతి వ్రర్, మహాకపనస్విని, ఒకసారి దశవర్షాత్మక 

మైన యనావృష్టి కట్టి కఠినమైన కజవు రాయగా నీ్మె తనత పోబలం 

బుచే కందమూల ఫలంబులను. ఉదకం౦ంబును నిర ంచి సెక్కు బ్యా 

లను సు రతం చెను, _ మాండవ్యబుషిని కూలముమో(ద చెకిి_౦ప నొక 

వృత చీశటిలో నాళూలము. దాక నాబుపి. బాధకు సహింపక 

6 తెల్ల ౮ వాజలే నీవు విధవ వగుదు? వని శపించెను, అట్లయిన సెప్ప 

టికిని చెల్ల వాజకయీ యుండుంగాక యని యాపతి నృత ప్రృతిశాపం 

బిచ్చె, ఇట్లు సూర్యోదయము లేమి చే జరాచరసృష్టికి6 గీడు మాడ 

జేవత లందబటు నాపతి వ, తౌతిలకముయొక్క_ న్నే హీతురాలగు అన 
ల 

సూయయొద్దకు ( బోయి శీర ణన నామె తనసామర్థ్యంబుచే నూర్యుC 

'బేవహూతియందు( 

డుడయించు నట్లును, తనన్నేహితురాలికి వై ధవ్యంబు రాకుండలను: 

జేసెను, ఈళబ్దమునకు “అనునూయ ? అను యూపాంతర ముగూడయం 

గలదు (వా, రా. అ స ౧౧౭ 

వనవాసకాలమున సీతారామలక్ష్మణులు అతి మహర్షి యా శ్ర 
క 

మమునకు6 బోయిరీ, అపుడు అననూయ సీతను మిక్కిలి గ్రే షో 
నాదరించి, ప్రీధర్ణము లెనీక ముల నుపదేశించి ఫౌమాంగల్యమనకు 

లోపము రాకుండునట్లు అంగ రాగమాల్యవ స్త్ర భరణముల నిచ్చెను. 

అన సూ యుండు రాజక ట్రన్మక్షి, 

అన స్టేషియన్ 0 (శ్రీ న ౪3౦౨౫౧౮) జక 

రోమనుచకృవర్తి. ఇతండం మొదట ఈ జీనో” రాజ్యము చేయునఫు 

డాతనికొలువులో నొకయుద్యోగగ నుండెను. అతడు మరణించిన 

పిదప నాతనిఫార్య యగు అరియడినుసాహాయ్యమున వ. 

చక్రవర్తి రీ యయ్యొను= పిదప అరియడిను. ఆతనిం - బెండ్లి చేసికొనియె. 

" ఇతండు చుజానురంజకుండై పొలనముబే నెను. 

సీకలతోడియుద్ధమవలనను, హూణులు స్లావులు అనువారీవలనను. దేశ 

"శేమమున కష్పుడప్పుడు భంగము. కలుగుచువచ్చెను. ఈరాజు శ్ 

ఫ, ౧౮ లో మరణించెను, . 

మొదట చాతండు క ఫీలీస్పికన్ 

శాన్కి పృజలే త క్రీం. క శంక లో ఫిభివ్పళనును. శాజ్యభ్ర స్టేనిగాC 

కాని, పార 

త. ఇత (డొక రోమనుచ క్ర కవి. 

అనుచక్రువ రి dsc. బ్రధానిగ సండెన 

Ca ౦ఘము 

జేసి అనన్రేషియసును.. చృక్చవ_ర్టీగ చెన్నుకొనిరీ, ఇతడు నేనల 
నిర్మించి ఎక్కువ కట్టుంచాటుల్లో నుంచెను, ఆపీసీకియారా,ప్వు 

నావికు లీతని నిబంధనలు చెంప లేక తిరుగయడి 6 తియడోసియనస్ 

(౭౧౫౧ అనువానిని. చక వర్పిగ 'నెన్నుకొనిరి, రాజధానియెన కాక్ 
కు 

స్థాంటినోపిలును_ తియడోసియసు ముట్టడించి అనన్రేషియసును 
రాజ్యమునుండి తటిమివేసెను. కీ, క. ౭౧౬లో. 6 ఇెసలోనికికుం 

తియడిోసి 

తిళగంబ జెను, 

బోయి కాని ౭౨౧లో, 

య సుతరువాత రాజ్యమునకు వచ్చిన 6 లియొ.) పె 

కాని తుద కాతనిచే హతుం. ౬ డయ్యెను, 

సనా ననీ యయ్యె, 

3, ఈపేరుగలవారు . నలుగురు 

6 పోపు” అధికారమును వహీంచిరి. 0 పోపు! 

అనగా క స్రవుల జగద్దురువు, మొదటివాడు శ్రీః శ, బి ౯ా౯ొ 

మొదలు ల వజకును, రెండవవాడు ర౯౬ మొదలు 'రో౯ారా వట, 

రును మూండవవాండు ౯౧౧ మొదలు ౯౧౩ వబుకును 'నాల్ల వవాండు 

౧౧౫౩ మొదలు ౧౧౫౮ వజకును “పోపు” సింహాసనమును అధి 

ప్పించిరి, 

రోముపట్టణమున. 

అనాంబ ట్టు లా చిత్తూరుజిల్లా పుత్తూరుతాలాకాయం 

దలి జమాకొచారీ శ్రా మమ, జనసంఖ్య ౮౫ (౧౯౩౧). 

అనాకోడేరు --- పళ్చిమగోదావరిజిల్లా భీమవరము 

తాలూకాయందలి గ్రామము. జనస సంఖ్య ౮౮౬ (౧౯౩౧) 

అనాగతవ౦శము __ మెత్రే రూ డను భవిమ్యద్భు 

ద్గునిగతీంచి తెలుపు ౧౪౨ పద్యములపాలీ కావ్యము. గంధనంశేము 

ననుసరించి చూడంగా నీ కావ్యమును రచియించినయత (డు కళ్ళ పుం 

డనియు, “ శాసనవంశదీపము ? ననుసరించి యత(డు చోళ బేశీయు. 

డస కవి యనియు తెలియుచున్నది, 

అతండు రచియించిన 

చెలీయదు. 

సెను, 

అనాగరకనంశుమ __ మానవజాతి యా ఛూమివైం 

బుట్టి యెన్నియుగము లయినదో యెవ్వరును జెప్ప లేరు, ఇప్పుడు 

కొన్నికొన్ని చేశములలోని జనులు నాగరకత. జెందినవారై పట్టణ | 

ములు, మేడలు, విద్యలు, కళలు (గ్రంథములు కలవారై కోఖించు 

కాని యీ. నాగరకత యంతయు మానవజాతికి 

శ్ మ కముమగ లభించినదే కాని యొక్కొ_సారీ వచ్చినది కాదు. 

మొదట మానవసంఘమునకున్కు ఇతర పశుసంఘమునకును అంతగ భేద 

ముండియుండదు. ఆదిమ. మానవులు నగ్సులుగన్కు గుహలలో6 గాని, 

అత డెప్పు డున్నది కాని 

(గృంథము లేవైన నున్నది లేనిది కాని మనకు 

: ఉపరిస స్స ) నామా౦చితు. డొకండు దీనికి వ్యాఖ్య 

స్త 

| పొదలలో. గాని వసీం చువారుగన్సు పచ్చికందమాలాదులను పచ్చిమాం 

సమును తినువారుగను ఉండియుందురు, అట్టివారు క్రుమక్రమముగ 

నిప్పుడు మన మున్న నాగరకస్టి క'సీతికి వచ్చుటకు ఇన్ని లమళసంవర్భరములు 

'పట్టినవో, వ్యేమె ప్లేట్లు పీచు వా దింతవజకు, వచ్చిరో నిశ్నయ 



దితి 
అనాగరకనం సుము 

ముగం జెప్ప(జాలము గాని, యిప్పు డీభూమిమింద నింకను అనాగరప |] తరువాతలాడ భక్యుపదార్థములను అందు శాల్సీ తినుచువచ్చిరి. 
లుగా నున్న ఆరణ్యక జాతులయొక్క యాచారవ్యవహార ములను బట్టి కొం 

భవజకు మనము 'నాగరక జనుల పూర్వవృత్తాంతమును ఊహ్ిం పవచ్చును, 

అనాగరకజాతు లిప్పుడు (ప చుపంచమునందుయణె కర్క_లు కలవు, 
వారిలో? గొందటు ఇచ్చటంటేరొగ్రనలుడుకున్నా రు: మనయాంధ్ర 

చేళమందు కోయలు, చెంచులు ఎటుకలవాం డు డు దాసరులు, లంబా 

డీలు. పొందూదేశమందలీ యితర ప్రాంతమవలలాని యిరణ్యము 

లందును: పర్వత ములందును . సంచరించు గ నోండు, ఖోండు (కోద్సు, 

సవర్మ జాంగ్క నాగ మొదలె నవార్కు అండమానునందలీ యాది 

మనివా సులు సింహళ మందలి వెడ్డలం, ఆ ఫ్రీ కాఖండమందలి గుహో 

నివాసులు ఆక్క లనంబడువారు ఉత్తర-అమెరికాయందలీ 
కొరాళిడోలు దషీణ - అమెరికాలోని ఎజి 

లాండులళోేని ఎస్కిమోలు అనువారు, బోర్నియాలోని _దైప్లు, 

ఆ సై లియాఖండమందలి యాదిమనివా 'సులు, వీరు గాక యచ్చటచ్చట 

జిల్ వాసుల్యూ గ్రీక్ 

విడిద్వీపమలలోను ఖండాంశరమునందలి . యరక్యాదికములభోేను 

సెక్కు_మంది అనాగరకజనులు గలరు. వీ రండును ఒక్క_తరగతి 

వారు కారు. ఒకరు తోళ్లుకట్టుకొనువారుగ నున్న మటీయొక రాకులు 
కోట్టుకొనువారుగను  మూండవవారు బట్ట విడిచి తిరుగువారుగను 
ఉందురు. ఒకొ_కరియందు చాగరకతాభావ మొకా,_క విధముగ( 

గానవచ్చుచుండును. నాగరకత గల సంఘమువారికి ని అనాగరకజనుల 

సంఘమునకును. గల ముఖ్య భేదము లెవ్వియో వానిలోం గొన్నింటి 

నిచ్చట. సం ల్ సహాముగ. చ్రాయుదుము, | 

యాహారము, ఇందునుగుజించి యొకానొకస సంఘముయొక్క_ యాచార 
మును మన మెటింగితిమేని యా సంఘ మెంత నాగరకన్లి స్థితిలో నున్నది 
మనము. చెప్పంగలము. మొక్త్ర మొదట మానవుండు పేశువులవలెశే 

అరణ్యమందు? దమంతటం 'బుట్టుశాకాదులను భక్షీంచియుండవ లెను, 

గడ్డి మొదలై నవానికంకు పండ్లు, కందమూలములు మానవశరీరము 

న క్కువ పోనుకములు గనుక వానిని చెట్లమిదినుండి కోసీ 
కొనియు, భూమిలోనుండి ,త త్రమ్వియుం దీసిక్రా నియుండును, దీనికి 

పశుదశ? యని “పీరు "పెట్టవచ్చును. ఈదళలో సే. యదృచ్చగా 
| 2 వొరకిన పళువులమాంసమును తినుచుండవచ్చును. మిక్కిలి నికృష్టమైన “నేలమో6ంద6 బడి వర్షాకాల మవి ఇెట్టయి. ఫలీంచుటం జూచి మాన. 

యీూదశకం కొల గొంచెము పెకి వచ్చి నవారు వేటాడి మృగముల జంపి 

భక్షీంతురు. దీనిని మనము “మృగయాదశ 1 యందము, పూర్వపుదశే 

క్ ౦ నిందు6 గొంచెము నాగరకత కావలయాను, వేయటాడుటకు విల్లు, 

: గేర్చుకొనినపీదప6 "గాని మానవునకు "క మృగయాదళ 'రా-నేరదు, 
.. కందయాలాదు లేమి మాంస మేమి. మొదట. పచ్చిగనే భక్నీంప( 

బడును, ఎందు కనగా మానవజాతికి నిప్పు కు చే శవావస్ట్థయందు లభించి 

 వీదికాదు.. “కొంచెము. నాగరకత "హెచ్చిననరువాతలగాని'.. నిప్పును. 
జుట్టించునుపాయములు వారు. కనుగొన లేకపోయిరి. నిప్పు వశ'మైన | మిక్కిలి గత్మువయైనను. సూర్య ముధడెకు. ఇప్పుడును... _తక్ళుని. 

వంటకములం జేయయుప ద్ధతి క్రీం చెము “"హెచ్చుతస్టగ అనాగరక స్థితి 

వదలీనతఠరువాత సే మా సీవునకుం చెలినీన దని చెప్పవచ్చును. కపీద 

మూలముల "నేమ్మి మాంసము ేమి కొంచెము హెచ్చుతేస్టగ ననాగ 
రకు లందణును షచ్చిగనో, కొంచెము కాల్చ్నియో భక్నీంతురు. పక్షము 

చేయువిద్య వా రంతగ నెలుంగ రని చెప్పిన చెప్పవచ్చును, ఈ 

6 దళ తరువాత గొంతకాలమునకో * గోపాలదళశ* మానవజాతికి 

చా ప్రీంచును, కందయాలఫలములు గాని వేంటవలన వచ్చెడి 

మాంసము గాని తమకు వలయునంతయు వలసినప్పుడు దొరకకపో 

వచ్చును. వానిని ఎక్కువగ సం గృహముచేసీ యుంచుటకు వీలులేదు. 

కావున మానవు డరణ్యమునందలి కొన్నిపశువులన్వు అనంగా మే(కలు, 

ఆవుల్కు గేదెలు మొదలై నవానిని వశపబటుచుకొని పెంప( (బాగం 

ఖించెను, ఇందువలన నాతనికి. గావలయు నెడం గావలసినంత మాంసా 

హారము దొరకుటయే కాక్క వానిపాలుపెరుయప మొదలైన రుచికర 

పదార్థములుగూడ తినుటకు దొరకును, ఇట్లు గోపాలదళకు వచ్చిన 

వారు కాంత నాగరకు లని చెప్పవ లెను, ఇట్టిస్టితికి రానిజాతు లీప్పటి 

కిని ఈఛూమిమి:౭దం చెక్కు_లు కలవు. మన చే[ీమందలి కోయి చెంచు 

జాతులవా రింకను గోపాలకదశను వహీంపలే దనియీ చెప్పవలెను. 

అస్ఫాము దేశమునక( దూర్చున పర్వత ప్రాంతమందు మష్మి జాతినారు 

కలరు, వారు ఆవులు, ఎడ్లు మొదలై నవాని నెక్కువగా6 బెంచెవరు, 

అవి అరణ్యములో న్వేచ్చగాం దిరుగుచుండును, . వీరు వీనితో వ్యన 

సాయము చేయరు. పండుగదినమున నొకిచానిం జంపీ తిందురు. 
| ర కొనుట వీనిని ము పయోగించెదరు, పాలక 

ఆహారము! మానవునకు దినమును తప్పక కావలయునది ' భార్యలను జై ధనముగ నుప ౦చెదరు. గోపాల 

| దళను పొంది దానివలన మిక్కిలి లాభము 'సంపాదించినవారు లంబా 
డీలు, వీకు ఎడ్లు మొదలె నపళువులను బి శేవముగం బెంచి వాహనము 

లుగ నుపయోగింతురు; భక్యుమునకు నుపయోగంపరు, నోపాలదళకుం 
దరువాతిది “కృవకడశిి అనంగా వ్యవసాయము చేసీ ధాన్యము 

పండించునటి స్థితి, భూమిలో నొకవిత్తు వేసి నూటువిత్తులు పుట్టించు 
నట్టివిద్య సేనవుండు. సాధించినవిద్యలలో* గొప్పది. ఆదిమదశలో 

మానవ్లుండు తాను తిరుగుచుండుస్ల స్టలములలో స్వాభావికముగ6 "బెరులస 
గడ్డిధాన్యము లే కోసిక్రిగా ని తినుచుండవలెను, తరువాత6 గొన్ని విత్తులు 

వుడు ' మొదట ఛూమిమింద విత్తులు చల్లి వచ్చినపంటను అనుభ 
వించుచుం డేను. భూమి దున్నుట "గాని పొటు చేయుట గాని యెజు౬. 

| గండు, కోయలు మొదలె వి నయరణ్యాజాతులవారు భూమిని ఎక్కు వగా 
1 దు క్ట బి. త్తే నము అ అంబు మొదలైన సాధనము లుండవలయును, ఈ సాధనములం చేయట J న్న యే ల చల్లి వచ్చినపంటను అనుభవింతురు. కమ 
| ముగ బశువులచే దున్నించుట మొదలై న వ్యవసాయపద్ధతులను "నేర్చి . 

ల 

నాగరక శాభివృద్ధిల జేసిక్రానిరి, 

'నరమాం సభక్షేణను?-._ కొంద అనాగరకజాతులవారు ; నరమాం. 

సమును తినియెన్లదు, ఇట్లు కునున్యుమాం సమును తినుమానవజాతులు 



అనాగరకసన 

' నరమాంసాళనులె న రాక్షసులు మనపురాణాదికములలో నర్ఫింపయబడి 

యున్నారు. ఆవ్బాత యిట్రియారణ్యక్క అనాగరకజనులనుగుణిం 

చియే వ్రాయయిడియుండును, అట్టిజాతు లిప్పుడు నళించియుండును, 

మిక్కిలి పుఠరాతనకాలమందు ఫ్రాన్సు దేశమందును నిట్టిజను లుండీ 

రనుటకు నిదర్శనము లున్నవి, కాస్ పియక్ సముద్రమునకు నీశాన్య 

మున దీవులలో. దిరుగుచున్న సిథియన్, మాసగేటియను. జను లిట్టివా 
రని పారోడోటస్ మొదలయిన స్రరాతన లేఖకుల వ్రాయ లవలన( 
చెలియుచున్న ది. (వ్ర స్తుత కాలమందును అఫ్ర్ 

పశ్చిమ, మధ్యమభఫాగములందును న్యూగ (న్యా వీజీ, అస్ట్రేలియా, 
న్యూజీలండ్కు పాలినీషియన్ దీవుల, సుమత్రా, దక్నీణ-అమెరికా మొద. 
లయిన 'దేశములందును మాంసభకుకజాతులు వాలం గలవు. వీరిలో. 

గొందజు (క్రుమక్రృమముగ నీ రాక్షసాచారమును విడుచుచున్నా రు, 

కాని సుమత్రాలోని బట్టా లనువారును ఈస్తుఇండియన్ దివులలోని 
వారును దకఠ్నీ ౪_.అమెరీకాలోని పూర్వనివాసులును ఈ పఫురాత 
నాభారమును విడువలేదు, ఈ మూంసభకుకులం సాధారణముగ శ కు, 

వులను జంపి భవ్షీంతురు; తమసంఘమువారిని తినరు. హొందూదేశేము 

నందు మనువ్యభకుకులై న యనాగరకు లున్నట్టు కాన రారు, అఫ్థకోర 
పసంఢమువారు పీనుంగులను భక్నీంచుచుండిరి.' కాని యది నుల 
సిద్దాంత మునుబట్టి వచ్చినభక్షుణ కాని యనాగరకతవలన వచ్చినది 
కాదు, ' 

దుస్తులు! సీస్తవలనం గాపాడుకొనుటకు శరీరమునకు దుస్తులు 
కావలెను. కాని “సీస? అను మనోవికారము నూనవజాతికి. నొంత 
నాగరకత వచ్చినతరువాత నుద్భవించినది. మొదట శరీరమును చలి 
వలనం గాపొడుకొనుటకు దానిని బేనితోనై నం గప్పవలసివచ్చెను, 
అందుచే నెండ లధికముగ నుండుచోట 'నారణ్యక జనులు నగ్సులుగ 
నుండుటయ్సు చలీ యెక్కు_వగ నున్న చోట వారు ధుస్తులను ధరించు 
టుయు తటస్థించును. శీవలము నగ్నావస్థ సయం దుండుజాతులుకూడ. 
గలవా యని “ నూజుయాపాయలను మించిసేదు స్తుల ధరించువమన మను 

కొనవచ్చును, కాని వ(స్ర్రవిహీనులుగ నుండు అనాగరకలు భూమి 
మ్ొంద నిప్పుడును "పెక్కురు కలరు, అరణ్యమఫ్యమున నుండు కోయ 

వాండ్రు, నగ్నులుగ నుండుదురు. ఎవరినై నం జాడవచ్చునప్పుడు 
అకులు చుట్టుకొని వత్తురు. ఫూ జీ దేశజులు, ఆ సై లియా దేశజులు 
సాధారణముగ “నేమియు. గట్టుకొనక యే తిరుగుచుందురు, చలిపుట్టి 
నప్పుడుమాత్ర, మేమైనను చుట్టుకొందురు. ఇస్పుడు. నాగరకజనుల 
సం పర్కమువలన( గొన్ని జాతులవారు వ(స్ర్రృధారణము ేర్చినను బట్ట 
విడిచి తిరుగనావారము వారిలో బూ ర్తిగం బో లేదు, ఆ ఫ్రీ కాఖండ 
ములో భూమధ్యశేఖాప్రా ంతమునం( Equatorial Africa y దున్న 
అపిరు( Ashiras ) లను జనులలోను, అమెరికాయొక్క్క్ల మధ్య 

గ గహనందుస్ను చయ్మలు (Chaymas) అనువారిలోను వివాహ 

కట్టల్జ చర్దుననమడు కలదు చలి ె మెక్కు_వగ నుండి దుస్తులు 

కాఖిండముయొక్క 

| తెలీచును, 

0 సు ము వెం 

ధరించువారు పళువులచర్మ ములను ధరీంచెదరు. 
ఇంగ్ల ౦డుదేళశమునం దుండినయాదిమవా సులు మృగములతో శ్లే కట్టుకొను 
చుండిరి, మనపూర్వపుబుషులుహూడ ( అనాగరకులు గాకపోయినను ) 

మృగాజినములు ధరిం చుచుండినట్లు మనము చదువుచున్నాము, చెట్ల 

బరడులుగూడ కట్టుకొను అనాగరకులు కలరు, నూలువ(స్త్రృములు 
నాగరకళానశలో వెలసినవి గాని అనాగరకదళలో నివి కావు. బట్టల 

"నేం వచ్చుటకు. బూర్వము వ్యవసాయము (పృత్తి చేకుట్క 
(Jo 

దారము వడుకుట మొొదలయినకళ లన్నియు వచ్చియుండవలెను, 

వ్మస్ర్రములుగ 

అలంకరణము :.___ మోటుజాతులయొక 'వోంటుతే నమును, 

నాగరకజాతులయొక్క_. నాగరకతయు అలం కారములవలన6 గొంత 

నగ్న స్థితిలో నున్నప్పుడు శరీరమునకు రంగు వేసికొని 
దాని చక్క_(దనమును హోచ్చింపవలయు నన్న కోర్కి పుట్టుట సహా 

| జము. కావున "పెకళ్కరనాగరకజనులం శరీరమునకు రంగు చేసికొని 
యెవరు, ఆనీ కా అ మెరి కాఖండములందలి ఆదిమనివోసులైన ఆర 

ణ్యకజాతులవారు తమశరీరమును వేబువేజుచి త్తరువులతో నలంకరించు 

కొనియెదరు. కొందజు శరీరముయొక్కా యొక భాగమందును, 
మజియికరు ఇంకొకభాగమందును, ఇంకొకజాతివారు శరీర మంత 

యు ెజ్టని పచ్చని రంగులచి త్తరువుల రాచుకొందురు,. ఈచిత్తరు 

వులు చెట్లు, తీగలు చెక్క_డములు, గళ్ళు, మృగములు మొదలై నవిగ 
నుండును. ఇది చిత్సవిద్యయొక్క_ ప్రథమావస్థ యని చెప్పవచ్చును 

కొన్ని దేశములలో శరీరమున పచ్చలు పొడిపించుకొని సీంగారీంచుకొని 
యెదరు, మనదిశమునందును పచ్చలు పొడిపించుకొనునాబారము 

కలదు. ఈపని సాధారణముగ ఎటుకలవాండ్రు చేయుదురు, "మెలనే 
షియా పౌలీనీపీయాా న్యూజీలండు మొదలయిన బేళాంతరములందలీ 
మోటువారు. చేతులనిండన్కు కాళ్ళ నిండన్కు ముఖమంతయు శరీర 
మంతయు బచ్చలు పొడిపించుకొందురు ! బట్టలు కట్టునాచారము 

"హెచ్చి నకెల(దియు శరీరమునకు రంగు జేసి సికొనుట్క పచ్చలు పొడి 

పీంచుకొనుట యన్నయాచారము తేగును, 

శరీరమున కలంకారము తగిలించుకొనుటకు శరీరమునందు 
జిల్లులు చేయుట అనాగరకజనులయొక్క_ “పెద్దవి శీసుము. చెవులకు 
ముక్కు_నకు చిల్లులు చేయుట సహ జమేకడా | కొందణు (క్రీందిపెద 
వికిం జిల్ల చేస్తి దానిని క్రమముగం బెంచి నోటితో స నమూన మెనంతది 
చేసి దానికి నగలు పెట్టుదురు. ద్రైజిల్, దక్షీణ_అమెరిక్కా మధ్య... 
ఆ ఫ్రీ కాలందలి మోటుడాతులలో. నీయాబార మున్నది, అచ్చట 
పిల్ల లకు తల్లులు, మనము మనపిల లకు చెవులు కట్టించినట్లు, పెదవి 

కట్టించి కనుముగం బెంచెదరు | కొందలు బుగ్ధలో 6 జెల్లీ చేనికా 
నగ  ధరించేపరలయు [1 

వీరినగలును మిక్కిలి మోటు నుండును. కొందటు 'చక్క_ 
దనమున'కై యీం6లు ధరిం'ెవరు. ఆండువాం డు ధరించు నగలు ఎము 

| కలతోను ఛముదృమునందలి ప్రాణులకవచములతోను వేయబడి 



చె 
పుల. న్ 

రెనంవండును,. మనబేశమునందు లం బాడీ స్త్రీలు ధరీంచునట్టినగలు 

యునము చూచుచున్నాము. ఇంక కను అనాగరకజనులలో నింతకంకు 

సలు సూటుగ నుండు నని తెలీిసికొనవలయును, 

వివాహము;--- మానవులు పకుదశయం దున్న కాలమున గొంత 

లంకు త్రీ ప్రరుహుసంబంధములు కూడ పశువులవళెనే యే నియమ 

మును లేక స్వేచ్చగా జరగియుండును. కాని యంత పశుదశయం 

చయున్నజాతు లీప్పుడు కానరావు. కొంత కాలమునకు గొన్ని నియమము 

"లిర్పడీసవి, మొదటినుండియు _య్రీలను పురుషులు బానిసలుగ్య తమ 

ఆనుంపయోగమునకై పుట్టినసాత్తువలె చూచుచున్నందున్న కొందటు 

కురు షులకు6 గొందటు ్రీలక నియతసం బంధము కలిగను, ఇదియే 

కుజూాహావిధి. ఇది అసేకవిధములుగ నున్నది, ఒక'స్ర్రీకి నొక పురుషుల 

డెకన్న్న నియమము మొదటినుండియు నున్నది కాదు. ఒక్క_ పురుషునకు 

“జెికహ్క్మ స్ర్రీలును, ఒక్క స్ర్రీకి( బెక్కు_రు మగలున్కు ఉండునాచార 

ములు అచనేకానాగరక జనులలో నున్నవి, బహుపతిత్వము (Polyan_ 

యా) నాగరకజాతులవారమైన మనకు నెంత యసహ్యకరముగ 

నున్నను భూలోకమునం దీయాచార మనాదిసిద్ధముగ నున్న జాతులు 

కలవు? సీంహళమునందున్కు తిబెత్తునందున్కు నీలగిరిపర్వత మునందును 

ఈ౭యాభారముగల జాతు లున్నవి. ఇట్టి యాచార మున్న చోట సాధా 

రజ౯౭ముగ నొక్క స్రీకి నున్న పెక్కు_రుమగ లన్నదముగలుగ నుండు 

దురు, అనలా పంచపొండవులవ లె నన్నదముగి లందబును ఒక్క 

యో చెనిమిట్లుగ నుందురు, నీలగిరిఫర్వతేముమో 6ద “తోడా” లను 

-ఇరాటుజాతివా రున్నారు. అన్నదము శ్రిలలో నొక్క_(డు వివాహ 

మూాడిన స్ర్త్రీ యందజుతోడయుట్టి న వారికిని సెండ్లా మగును, జక 

=ఊొం్రామగలవా రందటును సాధారణముగ అన్నదమ్ము లెనను 

కప్పుడు వారొక _కటుంబములోనివారుగను అరుదుగ భిన్న 

తస తుంబములో నివారుగనుగూడ నుందురు, ఇట్టిస్త్రైకి ల. బుట్టినపిల్ల లకు. | 

ఆం డ్రి యొవం డని నిశ్చయముగ6 'డెలియుటకె యామీ 'గర్భముతో 

నున్నప్పుడు ఏడవ నెలలో నొకయుళ్ళవము చేసెదరు. 

ఇానిమగలలో నొక్క_(డు దానిచేతికి నొక చిన్న విల్లును) అంబును. 

ఇచ్చును, అ ట్లిచ్చినవాం డప్పుడు ఫుట్టుశిశువునకుం దండి, మగ 
(UU 

లుందజు నన్నదమ్యు లె నప్పుడు పెద్దన్న యే సాధారణమాగ విల్లు 

చ బు నిచ్చును. 

అప్పుడు 

ఎజుకలవాండ్ర, లోం గూడ నొకవిధమైన బహుపతీత్వము. 

కాలదు. ఎజుకలసానిమునండు దొంగతనము వేసి కైదునకు. బోయిన 

ఆమెడల నాకాలనుం దది నుజియొకనితో 6 గాంపుర ముండవచ్చును. తి తిరిని 

చయగండు రాగానే యది వానిం జేరునుు. . 

 ఛొన్ని జాతులలో వివాహము చేసికొనిన ప్రీ పెనిమిటి సలవు 

"లేక యన్యపురుషనిం బొందుట తప్పుగా నెంచినను, భర్హయనుజ్ఞ 

'ఇవడసి యట్లు చేయుట "గాని అవివాహిక స్త్రీలు తమ కిచ్చవచ్చినట్లు 

త్రసక్తిశుట గాని తప్పుగా నెంచరు.. న్యూజీలండులో ను, 

ఈ రృర-ఆరాకానులోను' ఉత్తర-అమెరిక్కా నుధ్య-అమెరికాల. 

అనాగరకస అచ 
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యం దుండు మోటుజాతులవారు కన్య స్వేచ్చగా చిరుగుట తప్పుగా 

త మమైనకన్య యెవరీతోను సంబంధము 
చెంచరు. 

లేకుండ నుంజెనేని యది యాపసి కా దని బ్రెజిల్ 'జేశజు లనుకొనియొ 

దరు. చుల'నేపి యా దేశమందలిజనులు తమయింటికి -వచ్చినచుట్టముల 

యొద్దకుం దమ ఖోర్యలం బం పుదురు. 

ము 

అట్లు అవిసనాహోొ 

మోటుజాతులలో౬ గాౌందణు' తను తెగవారిని ఐివాహ మాడు 

దురు. కొందజు వేటు తెగవారిని గాని వివాహ నూడరు. మొదట 

చేటు తెగలనుండి యాండువాదిని ఎత్తుకొ నివచ్చి బలవంత ముగ వినాహ 

మాడుచుండిరి. . ఇట్టి 

యాబార' మింకను అనాగరకజనులలో( బెక్కు_చోట్ల నున్నది. ఈ 

తెగవారు ఆ “తెగవారీతో సే సంబంభబాంధవ్యము చేసీ సికొనవచ్చు నని 

యున్నచోట నీతెగలోని యీూతరముపురుహు లందటికి ఆతెగలోని 

యా తరమునందలి స్త్రీ లందటును' “పెంకాలుగ నుందురు అనగా ఈ 

తెగలోని యిస్థ్రము వచ్చినముగవాండా ఆ తెగలోని యిస్ట్రృము వచ్చినంత 

మంది మ్రీలను ఇండి చేసికొనవచ్చును. ఇట్టియాచార మూ స్టే లియా 

జనులలో నున్నది. సుమ శ్రాద్వీప మునందుం గొంత కాలము. క్రిందట 

జగర్ , అంబెల్ అనక్ , "సమనడో అను మూండువిధములయిన వివా 

సాము లుండెను. మొదటిడానిలో - పురుషుడు (తగి కొనును 

శండవదానిలో తీ పురుషుని . గొనున్కు మూండవదానిలో ఆ 

ఫురుహు లిద్దజును సమానమైనహకుగై_ కలవా రై యుందురు. మొదటి 

వివాహపద్ధతి వన బేశమునందును కలదు గాన దానిని వరి ంపనక్క_టి 

డ్రె అల్లుని కొని తెచ్చును, వా డప్పటి 

నుండియు ఛార్యకటుంబమహాలజె యగును.  నానిసంపొదన 

యింతి యు వానిమామగారి కే చెందును. వాండు మామగారికుటుంబ 

మువా6 డగును, ఇది యొక విభమైన యిల్ల౦టము, భార్యాభర్తల కిద్దణి 

దీనిచీ మనవారు _ గాతుసవివాహ ' మనిరి, 

లేదు, అఇండవదానిలో పిల్ల తం 

కిని సమాన మెనహక్కు.గల వివాహమందు _ ఇద్దజిసంపాదనయు, 

అప్పులును ఇద్దటీకీ సమానముగ వచ్చూను. భార్యాభర్త లీద్దబును విడి 

పోవలయు నన్న సొత్తును సమానముగ( బంచుకొందురు. ఇట్లు అనాగ 

రకజాతులలో వివాహ పద్ధతులం “సుక్కలు గలవు, ఇ వన్నియు, 

శరీర సౌఖ్య ముకిెజుకుం చేసికొన్న వివాహామశే కాని యిందు సాత్త్విక 

చేమ యనునది కానరాదు. (కని సాధారణముగ దొ సిగ పని 

ల భోగ మ్ర్రీగం జూచెడరు. కావున నాగరకవివాహములకున్ను 

అనాగరకవివాహములకును సాతి త్త్వికపే పేమ యనునదియే "భేదము, 

నివాసస్థలములు:-- చెట్టునిడ, పాదలచాటు మొదట నారణ్య 

క్రునకు నివాసస్థా నములు, సవాలే వానికి6 'బెద్దన్భృహములు, మొదట 

మానవుడు గృహనిరాణ. _ మెల్హియండు, శండుముండలు. పెట్టు 

కొని పొదలచాటునన్వు  గుహలలాోను కాంఫురముండు మిక్కిలి 

నికృష్ణజాతులవా రిప్పటికిని చెకక్కు_రు కలరు, ఈ స్థితినుండి లంబాడీ 

గుడి-సెలవజకు. వచ్చుటకు మానవజాతి కెన్నియో యుగములు పట్టి 

యుండును. ..వడ్రంగముకుద్య సాధ్య 'మగువజికు మానవు లారణ్యక 
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అనాగరకసంఘము 

స్టీతిలోనుండి యోావలీకి నచ్చిరి, ఇండ్లు అనుటకు వీలు లేనట్టి 

మిక్కిలి చిన్న వియైన కప్పులను నిర్మించుకొని కా6(పురముండు మోటు 

జాతులవారు మనదేశమనం దింకను ఉన్నారు, ఎజుకలవాం డృ, 
తోడా జాతివాండడ్ర, కి సెలను జూచినంగాని వారి దారి ద్రా్యవస్థ 

బోధపడదు. ఇంగ్లే కట్టకొనుటకు చేత గానప్పుకు పట్టణాదు లనా 
గరకజాతివారి కుండశేర వని వేఖుగం జెప్ప నక్కజలేదు. మిక్కి_లీ 
య'నాగర కావస్తభో నున్న యారణ్యకు లొక్క_చోటను పట్టుమని 

థి వ 

పడియేం డ్హుండరు. ఎచ్చట వారికి భోజనప దార్థములు దొరకుచుం 

డునో యచ్చటికిం బోయి కొన్నిదినము లుంకి మణియిక చోటికి 

బోవుచుందురు. కావున శాశ్వత మైనసల్లె నిర్మించుకొనవలసీనయావ 

శ్యకము నాండృకు లేను, వొన్నురినూ డెములు, ఎటుక లగా జెములు 

'తెలులసబేళమునారికిం చెలిసిన౦యే. ఈ గూడెయు లొకప్పు డక శ్రాను 

మువెలుపలను, మటియొక ప్పు డింకొక గ్రాశుము'నెలు పలన్సు గాన 

వచ్చుచుండును, . 

మతము .___ 

మత ముగసాడం (గను 

ముగ నభివృద్ధి యిన 

దియే.  అనాగరక 

జనులకున్కు నాగరక 

జనులకును దుస్ఫలను 

గించి యెంత ఛేవ 

ముండుసో మతమును 

గుటొంచియు నంత భేద 

ముండును, మిక్కిలి 

పక్షుడశలాే నున్న 

కొన్ని బాచులవారికి 

మతకల్చ్పనలే లే వని 

కొందు చాసీ 

యందును గుణించి 

uy భభ కా రులు 

భిన్నాభిప్రాయు లైయున్నారు. పకుదళేను విడిది కొం దెము పెకి 
వచ్చినవారిలో, రూపము లేని. కొన్నితం దృ దేవతలు తనుకు 

గిడు చేయు ననియు వానిని సంకోవ పెట్టి యాకీడును తప్పించు 
కొనవలయు ననియు, చచ్చిపోయిన తమళ్రూర్యలు దయ్యయు'లై 
తిరు'సచుం జెద రనియు6 గల్పనలు కల వని మనళు6 గానవచ్చుచున్నది. 

తనకు సంభవించెడియాపద లన్నియు స్వాభావికముగ వచ్చుట లేద 

నియు, ఏదో జేవతయుక్క పృభావమువలన వచ్చుచున్న వనియు 

ఆరణ్యకుః డనుకొనును. అందుల జ్వరమున కొక దేనత్క దున 

కొకదేవత యున్న దని కల్పించుకొనును. అయే వృషమున కొక 
దేవత గుట్ట కొకొదేవర్శ వాన కొకచేవత్య ఉఊటుమున కొకచదేవత 

% 

అఆడవిజా తులవారు 

వగ లెక్క_ పెట్ట లేరు. 

దలీ ముప్పదిమోటుజాతులనారిభొవలను శోధించి అం 'జెవరికిని 
"క నాలుగు” కంటే నెక్కు._వ లెక్క. పెట్టుట వేథంగా దని చెప్పినాండు, 

33 

కల దని తలంచును, ఇట్లు చెడ్డ గా గానవచ్చునానికిని గొప్పగు 

గానవచ్చునానికిని పతిగ నొక్కా_క దేవత పుట్టును. మానవుండు 

తనయం దున్నగణము. లన్నియు ఈ దేవతలం చారోపించును. ఆదేవ 

తలను సంతోనపెట్టవలెన్కు వానికి మాంసము పెట్టనలెనుు కల్లు 
పోయవలెను. పోగాంబోలగా నివియే ముత్తేలమ్ల పో లేరమలుగాను, 

జూతరలుగను మాటీనవి. ఇట్లు మొదట చెడుదేవతేలు ఫు స్రైదరు. 

తరువాత మంచిబేవతలు ఫుస్టైవరు. వీరు వారు కలసి యధిక మైన 
తోడనే ఏ రందటు నుండుటకు నొకళావు కావలసివచ్చును. అదియే 
తరునాత స్వర్ష మగును. ఈలాగు మిక్కిలి స్వల్చ్బమునుండి మళతకల్చ 

నలు ప్రువృద్ధ మగుచుండును, ఏశీశ్వరకల్పన యెన్నియోయుగముల 

తరువాత గాని పుట్టదు, అనాగరకసంభమువారు సాధారణముగ 

జేవత లని గుట్టలను చెట్లను మృగములను పూజించుచుందురు. స గో 
లో 

నములు ముదలయినవానిని నమ్హునురు,. మానవులు పులులుగను, చేటు 

మృగములుగను మం త, బలమువలన మాణుదు రని తలంగురు. 

Fr లో మమతల + 
* Ear 
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బుద్ధి వికాస 

ము వాలా పస్పుణు 

భూమిపూజ నున్న 

యచనాగరక జాతులు 

కొని బుదివివ యెమి 

మిక లి సీదా 

నున్న నని చెప్పవలసి 

యున్నది, వీరి బుదె 

వై భవనము వీరిభాన 

వలసనీ _ 'తెలీయం 

గలదు, కంటికిం గాన 

సచ్చెడి "సెక్కు పటా 

ర్థమాలకు. బిళ్లున్ననుు 

కనులకు గానరాని 

జొతివాచక్క భాన 

వాచకపదములకుం 

గాంది భానల 

యందు. బేశ్లే లేవు, మలేఫావలో ఎజి నల్న మొదలయిన 

రంగులకుం బదము లున్నవి కాని “రంగు నకు బదము లేదు, టాస్ 

మేనియన్ భావలోే వేటువేటుశెట్లకుం బేళ్గు గలవు గాని * చెట్టు నకం 
చీరకు లేదు, 6 మృదుత్వషమ్కు కాఠిన్భము, 'జీండీమ, చల్ల (దనము ? 

మొదలయినయర్థ ములపదములు లేవు, ఏ జూతివా న్నియం కెలవజకు 

లెక్క. పెట్టంగలరో తెలీనికొన్న వారియనాగరకతయొక్క మానము 
మనకు 'జెలియలలదు. ఎస్మ్క్హిమోలు అనువారు పదికంకు నిక్కు 

శారు అనుశోధకుండు అస్ట్రేలియా బేశమం 



వేర 

శేపయార్క_ర్. అనువారు శంటికంచు నెక్కుడులెక్కల నెజుంగరు. 

మూండు అనవలనివచ్చినప్పుడు 6 ఇండునొకటి * నాలుగు అనవలసీ 

నచ్చినప్పుడు “ రండు ఇ₹ండు* అని యందురు! కావున నిట్టి వారిబుద్ది 

'యింకొను వికాసము. జెందక చాల్యావస్థయం దున్న దని చెప్పవలెను, 

మాటలాడు భాపుయొక్కాయు, లెక్కి_౦ంచునం కెలయొక్క_ యు 

పీతి యి టుండ్క నిశ నీజాతులవారిలో వ్రాత లే దనియు, గ్రంథ 
థి ౧ 

ములు లే వనియును వేజుగ6 జెప్పవలెనా * వ్రాత లేకపోయినను, 

కొంచెము అధికులగు అనాగరకజాతులవారు తేమయుద్దేశేయును చిత్ర, 

' ములద్వారమునం గొంతవజుకు6 చెన్చెదరు. 

కటుంబము:--- త్రి పురునసాంగళ్య మవలనం గుటుంబ మేర్చ 

డును, పూర్వము కుటుం బములు శ్రీ పృధథానములు, పిదప (క్రమ 

ముగ బురువపృధానము లయ్యెను, ట్రీ ప్రధానకోటుంబము లస 

నాకుటుం బములో నిజను లాకానొకక్ర్రీకిని, దమకును గల బంధ్ధుత్వము 

వలన6 గలసీయుందురు, వార సత్వము మొదలైన వన్ని యు ్రీ నను 

సరించి వచ్చును, మానవుల యాదిమదళలోను, నివాహబంధ సములు 

దృథము కానపుశును సంతానముయొక్కతం డి యెవ' 

నిశ్చయముగా దెలియదు, తల్టీమా ల ము తెలియును. కావునం బిల్ల 

లను పోసించుభారము తేల్లీ రి మీదను! ఆ మెబంగువ్రులమోందను పడును, 

మశె ఆర్చి “పెలగో దేశమందలివారు మికి్మి_లీ కనిస్థావస్థలో నున్నారు. 

ఒక పురుషుడు ఒక ప్రీ యరణ్యాయునకు( బోయి పాద్లలోం గాప్రర 

డయినదె 

ముందురు, పిల్లలు పుట్టినతరువాత పిల్టీలు కొంచెము 

కును వారు కలసీ యొకచెట్టు క్రింద నుందురు. చెట్టునకు ఒకవిధమైన 

ఉయ్యెల వ్రేలాడగట్టి పిల రులను దానిలో నుం చెదరు. రా 

"పెద్దవా రగవణ 

®, పులులు 

ముదలై నని రాకుండ నిష్ట ముట్టించి అుం చెదరు, 

కొంచెము పెద్దనా. రె నతరువాతేను గండి (ట్ర ముష్ట్రమువచ్చిన చోటికి 

బోవును, - తల్లీ పిల్లలను "పెంచును, అండహాను, ఆ స్త్రీ లియాదీవుల 

లోను ఇస్తే ఓ పిల్ల లను తల్లి, "మేనమామ "సెంచుదురు, ఉత్తర-అమె 

రికాయందును ఇట్టియాచార మే కలదు. హిందూబేశనుందలి నాయ 

పిల్లలు 

ఠుజాతివారీలోను "ప్రీ వ్రధానమైన కటుంబపద్ధతియే అమలులో 

నున్నది. అచ్చటికుమారునకు తండి యింటి పేరు రాదు, తండ్రి 

సొత్తు రాదు, మేనమామయింటిే ప వచ్చును, .మేనమామసాల్తు | 

వచ్చును, _ ఇట్టీకటుంబమును శార్ వడ్' అందురు, - 

 వినాహబంధనములు దృఢమై జాతులలో. పురము ప ప్రధానవటుం 

బము 'శేర్పడినవి. వనిలోం బురుషానిబట్టి, కుటుంబ యేర్చడును, 

చాయభాగనము వచ్చును. ఇట్టివియే మనకుటుంబములు, 

: సంఘము! నాన సంఘ మనంగాం గొన్ని కుటుం బయలు స్వసంరత 

ణార్భమై కలసియుండుట, మిక్కిలి. ప్రారం భావస్థయందు "నేకటుంబ 

ల మునకు క నాకటుంబమే విడివిడిగా: నుండి న్యేచ్భాచాఠముం జేయును, 
|. సింహళము నందలి చెడ్డా లనంబడంజాతివా శెవరీకి వారు: వేటువేజుగ 

నుందురు, .అమెరిశాఖండమందలి “టాక్ ఘేనియనులు ) అనుజాల్మివార్షి ' 

అనాగరకస ౦ఘము 

' లోని వేటు వేటుకుటుంబములు యుద్గసమయమునం గలసి యొక నాయ 

కుని "చేర్చజుచుకొని వానియాజ్ఞ లో నున్నను ఆపని మొనతోడ'నే 

 యేకటుంబమున కా కుటుంబము స్వతంత్ర, మెపోవును, కాని మటి 

యొకజాతివారు ,ప పక్కను జేరి శత్రు త్రువులుగా నున్నప్పుడు స్వసంరతు.. 

ణార్భమై యోాచిన్న కుటుంబము లస్నయుం జేరి యొక సంఘము 

కాపలస్ సివచ్చును. ఇట్లు కాడి యొక్క_ని నధిపతిగ ేర్చజుచుకొని 

వాని యాజ్ఞ లా మెలలసదురు. ఇట్లు సంఘముగా నేర్చడువారు 

సాధారణముగ నొక్క_తెగవా నై యుందురు, ఇట్టిస సంఘములో బెద్ద. 

పెద్దకుటుం బము లుండును. ఆ కుటుం బముల కధిపతి తండి, ఆతని 

కుమారుల మనుమలు మొదలయినవా రందజును అతనియాజ్ఞలో 

నుండవలయును. ఆ కుటుంబమునకు నాత6 డొక విధమైన రాజు. 

అనాగరక స్థితిలో నుండువారుగూడ తమస్వాతం త్ర, 

కాపాడుకొని పరులస్వాతం త్ర సమునకు భంగము రాకుండ బ్రన 

_ర్రింపంగల రను£ఓకు ఖురాసానులోని 'దేశాటనజీవులైన కొన్ని మోటు. 

జాతులు నిదర్శనము: వీరిలో నిప్పటికిని ఒకరాజు గాని, ప్రభుత్వము 

సమానులు“ నే యుందురు. ఏరిసంఘు 

న్ధ్రయును 

గాని గానరాదు, అందటును 

1 ములు చిన్న చిన్ని, కొన్ని ముప్పదికుటుంజములకం కె నెక్కువ 

యుండవు, కొొక్క_ముసలివాయడు నేతగా 

నుండును. అతండు సలహా వెప్పువాండుగన్వు తగాదాలు నచ్చినప్పుడు 

తీర్చువాండుగను ఉంనునేకాని యధి కారీగ నుండండు, ఇతనికి గొంత 

జీత మిచ్చెనరు,. ఇత డు పూర్వాచార ము నుల్ల ంమఘీంప(డు, “మా కథి 

కారులు. లేరు, మా కథికారులతో 6 బని లేదు? అని ఖురాసాను 

లందురు. పరులను బాధపెట్టి వారిమోంద నధికారము చేయవలయు 

నన్న సృవృత్తి పిరికి లేదు. ఇతరులస్వాతం క్ర వ్థిమునకో వ్ కన్నం 

డును భంగము కలిగింపరు, ఆరణ్య కావస్థ తగ్గి నక్రొల(దెయు మానవ 

జాతికి. దమకం శ. దక్క్కువ జాశులవారీని శప పబుచుకొనిి తమ 

చానిసలుగ నుంచుకొని, వారిని కష్ట్రపెట్టి తాము సుఖపడవలయు 

జక్కొాకసంఘమున 

నన్నయిచ్ళ పుట్టును, 

ఈస సంఘములు మొదట. సొక్కచోట స్థిరముగ. నుండునవి 

కావు. తమ కాహారమ్మ పశువులకు యేంత యేచ్చట దొరకునో 
యచ్చటికిం బోవుచుం డెను,  మనదేశమందలీ లం బాడీలును, అప్పు 

డప్పుడు గుబ ము లెక. తిరుగుచు ' చిన్నకత్తులు మొదలైన 

వమ్థుచుల. 'దెనులసచేశమునకో ' వచ్చుచుండెడి లంచాడీలవంటి 
ముంంకలును. ఇటువంటివే, కొంతకాలము గడచినతరువాత . నిట్టి, 

"జాతులు సంచారమును మాని యొకానొక ప వ్ర దేశమున శాశ్వత ముగ. 

వసతిచేయును, అప్పు డాడేశమునకు నాజను చేరు వచ్చును, కాళిం 
గుల ఆం ధ్రులుః ద్రావిడులు మొదలయినజనులు మొదట పుట్టిరి, వారు 

సంచారము - చేయదు? బేయుచు నిలిచిపోయిన దేశములకు కళింగ. ! 

| దేశము, అ 

_తమునందు దేశములకు "పనులనామములే వాడెదరు. 

మృదృకులు అనంగా మద్ర దేశము కళింగులు అనయా కళింగటేళమ్ము. 

ద విడదేశము అని పేళ్లు వచ్చెను, సం స్క. అంధ్ర దేశము, ద్ర, 

 ఆభావలో... 



అనాగ్స గోరన్ _ అనాథపీండదుండు 
ఆంధ్రులు అనంగా ఆం ధ్ చేళము అని యర్థము, ఈవిధముగ నరణ్య , 

గా మములును 
మునందు.. దెరసవారిలోసండి గొప ప్పసంఘుములాను, ల 
పట్టణములున్కు చేశములును పుట్టు చున్నవి, 

[కొం నేం, ల.] 

అనాగ్నగోరన్ ఆ (క్రీ, పూ, ౫(౦౦-౪౨౮) గక 

తత్త్వవేత్త. ఇత. డాసియ్తా మైనరులోని శ్లేకో మేనెయనుపట్ట శము 

నందు శీ సూ, ౦0 సంవత్సర ప్రాంతమున జనించెను, లోక 

'రో౬9 'హ్రంతమున న నితండు కు (గ్రీసు టేశేవురాజధాని 6 యగ ఏ'ఛెన్ఫుపట్ట 

' అమునకుం 2 బోయి, ముప్పదిసం వత్సర ములవజికును అచ్చటే యుండి 

తన విద్యామహీమచే మిక్కిలి కీర్తి వడసెను "పెరికల్చా యురి 
. మైడ్స్ అనుపండితు లీత నిశి ష్యులు, సా కెటీస్ కాడ నికనిశిష్యం 
డని కొందజణయిభి ప్రాయము, జ్యాతివళాస్త్ర స్త్రామందును, గణితశాస్త్ర 

మందును ఇతండు పక్కకి విఖ్యాతి చెందుట రే కాక తత త్ర విచార 

కీలు. డనియు సడాణబారస సంపన్ను 6 డనియు మిగల. బూజ్యత వడ 

సెను, వాడుకలో నున్నమతముల . _నపహనించె. నన్నయపరాధము 

మోపి యీతని-పె నొకయభఖి మోగము తెచ్చిరి. కాని యితని శిష్యుల 

డన పెరికల్భుయుక్కంవక్షృశ్యముపాకుచే. నితడు నిక్షోషుం డని 
విడువ(బ డెను, ఏథెన్ఫులో నుండుట 'మంచిడి కా దని యోత ౭కు 

శీ ఫూ, ఈ 3 ర- _౮౩ 3 ప్రాంతమున ల్యాంప్ స్యాకసుకు బోయొను, 

అచ్చటనే యితే (డు రో౨౮ ప్రాంతమున రశ 
ఇతనిసిన్ధాం తానుసారము గాం (బ్రపంచమందలి భూత సంఖ్య 

నాలుగు గాని అయిదుగాని కాదు. అదె యసంఖ్యము. నాలు 

_ైదుభూతములలోనుండి యసంఖ్యవస్తుజాల ముత్చన్న మె మైన దనుట 

యసంగతము, ' ఇ వన్నియు ననాదు లసవచ్చును. 

న్నియు నొకదానితో నోకటి కలసి వేలుచేలుగ 
లేకుండ. నుండెను, . “కోని గతి( Motion )హాపమెన 

నుందు చ్రవేశించ్చి. ఫీని నన్నిటిని విడదీసి సి సృష్ట్రియుక్క_ యభివ్భద్ధికి 
గారణ మయ్యెను. స్ వస్తువును. నళింపదు, “చాను ' 3. అనగా 

-బకచోట నంత వజకు( గాడియున్న వస్తువులు వే అగుట, పుట్టుక 

యనంగా. నంతవజికు వేటుగ నున్న వస్తు సువులు కల నుట. 

. 'అనాడ్జిమండర్ యా 

శండ డవవా(డు, లో పూ, ఓంం సంవత్సర ప్రా ప్రాంతమున నితండు ఫుస్రైను. 
క్రీ వూ రోగ ప్రాంతమునర జనిపోయెను 
ల్ అమోనియక్- త్ర శ్రెజ్ఞునపంథ యని 

వెందట నివ 

గ్రీకత క్త వే క్త తలలే. నితండు 

శ్లేలీస్ సిద్దాంతముల ననుసరించి జల మొక క్కటియే, యాషృష్టి 

ం. 'కంతకను మారక శ్త్వము. మ 

గీరి శేషు. 

గు_ర్జీంచుటకు పిలు 

చె వైతన్య 

చ్చీ సుదత్తుండు. 

ఇతని మతమునకు. 
"పీరు, సవిఖ్యాకత త్తవేత్త త్త 

యప కోనీ ఛేలిస్. అభిప్రా ప్రాయ ముల నితండు కొంత నజ కనుసరించెను, - 
కాని న యకజి్థాశమండ నితనిసి సి్థాంత ములకు. చాల. .శేదము కలదు. 

| దివ్యమగు. తోట సిద్ధనుయ్యెను, 

| A౫00 మంది 

వశ 

అనాగ్జి మందర్ దీని కప్పి కొనండు, పృథీవి అగ్ని, జలము 
ఈ మాంిలో "నేడెయు. మూలత _ల్హ్వము కాజాల దనియు, నీ 

మూంటికి నతీత మైయున్న సర్వవ్యాపి యగు 6 అనంతము” అనునదెయే 
యా మూలత త గ్త్ స్ మనియు నీతని సిద్దాంతము, “పృథివి, జలము, 

|] అగ్ని - ఇవి యన్నియు నశ్వరము లస పదార్థము లే, మూలత. త్ర త్త ము 

నాశనరపాతము, ఆదిరపీతము. అట్లసటి నీమాం౭టిలో చేదియు 
మూలత శ్తష మె 'మెయుండుట కవకాశము లేదు, న్దె నాకరపాత మూ 

సీచి యగమ్య మూ ఏది స్వయంభూత మో యది అనంతము. ఆయనం 
త మే మూలతే త్త సము. దాని మూలమునన్వే ఆ యనంతమునకు ( 
గల చాలకళ కి &.( Directive Power వలననే యో సృష్ట్రికార్య 
మంతయు జరుగుచుండును ? అని యతనివాదము, 

ఐిరోపాఖం డమున వ్యా ప్త్రమయియున్న ఈశ్వర విసు యక మగు 

సిద్ధాంతమునకు అగాగ్జిమందర్ సిద్ధాంత మే యాధార మని కొందజి 
యభిప్రాయము 

జగదుత్న్సే త్తివివమయమున మొదట నక్షత (తముల్కు. తరువాత 

పృథివి పీమ్మట సముద్రము అటు పని శకి ప్రాణీకోటియు 
సృజింప (బజ డిన దని యితని యఖ ప్ర పాయము, ప్రాణీకోతేలో ముందు 

మానవులు తరువాత మిగిలీనవియు యు | 

భూమి గుండ్రముగా నున్న దనియే యితని యభిప్రాయము, 

అనాతవర౦ — కూద్చుగ్ దావరిజెల్లా అమలాఫ్రరము 

తోలూకాయందలి జమికొాదారీ థ్రామము.. _ జనసంఖ్య 9,0౮౭ 

(౧౯౩౧). 

అ సోథధపీండదు(డు జా శాక్యబుద్దునికి సమకాలికుం 

డెన యొకకోమటి. శ్రావసి సప పట్టణ మితనినివా సస్థానము. ఇతే నిఅసలు 

సుద్తుయ మిసల ధనవంతుడు ఉదారుడు. నిరు 

పేదలై నవారిక్కి దెక్కు_మాలినవారికి నితంయ చూపినయాదార్యమును 
బట్టి అనాథపీిండదు. డను పేరు వచ్చినది, బుద్ధదేవుండు రాజగృహమున . 

నుండినకాలమున'ే యత నిని. శ్రైవ థీ సికి( గొనిర "వలయు నని సుదత్తుండం 

ఎక్క్కువగ6 ౫ (ట్రయల్నింఇెను. .ఆకాలమున శ్ర్రావ్వప్తి సిసగరమున సన్నాా్యాస. 

లుండుటకనుకూలనగు ప్రశాంతమైన చో యు లేకుం'డెను, బుద్ధుని 

యాజ్ఞ మె సుదత్తుం డీలోటుం దీర్చి చేయ వలయు ' నని ప ప్రయత్ని ంచేను, 

కాని “యప్పటి శ్రా, శావ స్టీరాజగు ప్ర నేనజిత్తు అనాథపీండదుండు నిర, ంప( 

బోవు నుద్యానవనమునకో పలయు స్థలమును ' సులభముగ నిచ్చుట 

కంగీకరంప లేదు. ఎంతేస్థలము కావలయునో యంతీను గప్పంగల బంగా 

“రము తన కీయవలయు నని యతండు కోరెను, నుదత్తుండు దానికి చెను 

దీయ లేదు. తుదకు రాజు అనాథపిండదునికి. బుద్ధున్నివై పెం గల భక్తి క్రి. 

కచ్చెరువంది స్థలము నుచితముగ నొస సంగవై చెను, “తరువాత నందు . 

ఇతనిగ్భహమునః . '్రైతిదినము | 

ఖ్రాళలు భోజనము. “చేయుచుండిరి, శ్ర 



౨౬ 

ఏర్పటిచిన మటీయుక క్షేత్ర, ముం జెను. ఆశ్నేక్క మునందుగూడ నట్టి 

యేర్చాటులే. యుండెను. రాజుకే త్ర త,మునం దిమ్యణుడుకట్టి యాహో 

నుండీనను శాత రము విలువగలదిగను, నుక్క్చిస్ట్య “మైసదిగను 

లాహారమునువాత్ర్ర్యము గై గకొని దాని నారగించుట కచనాథపిండదుని 

గృహమునకు గాని, విశాఖునియింటికి( గాని పోవుచుండిరి. -ఈసమా 

ఇారము మొదట కోసలునకు6 డెలీయదు, ' ఒకదినయున రాజు భోజన 

"కాలమున నుపాహార దృవ్యము నొకదానిం గొనివచ్చి నేవకున కొసంగి 

దానిని భోజనళాలలోని శ్రాతల కిచ్చి రమని యంపంగా సతండు పోయి 

వెంటనే మరలి వచ్చి భోజనశాలలో నెవ్వరును లే రని వచించెను. 

రాజు వారలంగూర్చి ప్రున్నింప వారిమి క్రులగ్భృహములకుం బోయి రని 

దగ్గజ నున్నవారు వచించిరి, (పృనేనజిత్తు భోజినానంతరమున 

దేశికునికడ శకేయ యన్సిటిని మించినయాహార మే దని యడుగగా 

మి త్రహాపియాహార మే సర్వ శ్రేష్ట మనియు నట్టిమిత్రు€ జెట్టి యా 

హోర మిచ్చినను నది దివ్యభోజన మే యనియు బృత్యుత్తర మిచ్చెను. 

అంత 

అనాధ్భహ్యు (డు — ధృత రా వ్ర ని నూర్గురు. ఫుత్రు, 
లలో నొకడు, 

అనామిక --- చిటికన వ్రేలికి పక్క నున్న వ్రేలు 

ఒకప్పుడు శివుడు ఈ వ్రేలితో జీ బ్రవ్మాదేవుని శిరస్సు ఖండించెను, 
అందుచే నిది యపవిత్ర, 53 ముపోయెను. కావుననే యజ్ఞాదికార్య ములలో 

దీనినీ బవిత్ర మొనరోటతై దర్భలపవి త్ర, మును దీనికి( జుట్టుదురు, 
ఈవై లచే సన నెత్తరాదు. అందులకే యనామిక యని దీనికి = 

a " నగ అనా యువు --- మాబుపేరు అనుగ, తండ్రి అక్ర 

మగడు కళ్య పుండు, | పతి, 

అనా ర్క. ఫ్ --- ఒక యువతి, అనార్కలి యను పే 

'రన్నియో కథలలో నుదాహరింపంబడుచుండును, జహాంగీరు అనురాగ 

_ మునకుం. చాత్రమైన యొకకాంత యని కోందజ యభి ప్రాయము, 
| అనార్కలీ అస పేరుగల యొకయందక త్తి. రంజిత్ సీ సన స కంపఫుడు: 

కత్తేగ నుండిన దనియు, నామెసె పెంగల యనురాగమునకు స్థిరచివ్నా 
ముగ నతడు లావశోరునగరమున ( అ మెపేర నోక విథిం గట్టించే ననియు 
మజేయొకకథ ప్రచారమున నున్నది, అనార్కలి యనుశే పేరుగల. వీథి 
మాత్రము శంటికన లావోరుననరమునం గలదు. |. . 

. అనా ర్యులు _ వ ఆర్యులు కానివారు, హీమాలయమున 
కున్సు వింధ్య పర్వశమునకును నడుమ. నున్నప్ర పృ దేళ మార్యావర్త 
నునియ్కు నం దుండువా రారు. లనియు, : తదితర లనార్యు అనియు 

'జెప్పండంచుండిరి, -. హిందూ దేశమునందు నార్యులరాకకు . పూర్వ 
ముండు మూలనివాస్తులను ఆర్యులు అనార్యు లనుచుండిరి, 

|. పారసీక, . పాళ్చాత్యు లనేకులును ఆర్యశాఖవాళే యనియు సిద్ధాంతీక 

EE రింపణడినది, కనుక్కో ఈ యార్యశాఖలోం జేరనివారిని ఇప్పటి | 
పాశ్చాకష్టల అశార్యు. లనియెదరు. 

ఇటీవల 

కృతి, 

i మిధునములు; శ్రవ్బకోకయ. 

అనాధృమ్యండు- “అనాస 

ప్రైనా 
ణల తెగలలో. నొకదానికి పేరు. వీరికి దేసాయీ లనియు్య మస్తాను. 
లనియు మజీరెండుపేర్లు కలవు. దత్నీణసజరాతుదేశపు టాదిమ 
నివాసులు వీరు. బరోడా రాజ్య మునందలి నవస సరీజిల్లాయందు6 గల 
అనావల్ అను గ్రామము పేరును బట్టి ఫీరి కీచేరు వచ్చినది. 

అనానళ్ — ఇని గుజరాతుదేశీమున నివసించు 

ఈ యనా వలులనుగహర్చి యొకచిన్న కథ కలదు; రావణనగ్గ 
యెవోయినతరు వాత శీలా ము డయోధ్యకు మరలి వచ్చుచు చారిలాోే 

అగస్త్యా శే మమునకు 6 బోనలయు నని వింధ్య పర్వత ప్రా పాంకేమున 

దిగను. ఆయన అచ్చట రొవణవధచేం గలిగినపొపమును హోణాట్లు 

కొనుటకె ప్రాయశ్చిత్త మొనరించుక్రొన(డల(శెను. కాని యచ్చట 

ట్రాహణు లెవ్వరును లేరు. అందటు భిల్లులే, అందుచే పీమాలయ 
A జర రి వధ _్రాంత రు ననుండి ్రాహణులను రప్పించెను, వాగు రె ము డిచ్చిన 

దసీణ గొనకపోవుటచే వై శ్యధర్మ మనుష్టించుచు నుందురు గాక యని 

వారి నతడు శిపించెను. ఆ బ్రావృణులసంతతివాళే యాయనానలంలు, 

ఇచి మజియొకచిన్న మార్పుతో గాడ ఒకొ_క్క_చో వ్యా ప్రీ 

లో నున్నది: వింధ్ధ పర్వత పా ఘాంత మున బ్రాహణు లెవ్వరును లేకుంటే 

శ్రీ రాము6 _డచ్చటిభిల్లులనే విప్రులుగం గజ ననియ్యా అయినను 
వారికి సంపూూర్లనుగు చ్రావ్మణత్వ ముబ్బక పోయిన, దనియు నీమార్చు, 

బరోడాలోని నవసరీ ప్రాంతమున వీరు విశేషముగం గలరు. 
| మొత్తముమో(ద బరోడాలో వీసజనసంఖ్య ౯౧౬. వీరిలో చేసా 

అయయౌాలం భాభేలులు అనురండు తెగలవా రున్నారు, 'దేసాయాలు 

డ్ కములు, ఈ కండు తెగలవారికిని చుట్టతీకము కోలియుదు. 

అినాన (Pine apple — ఆజా Ananas sativa) = ఇది 
రమేకదళకీ జకములలో చేరిన యొక'ఫలజాతి, “ బ్రూమిలియేస ? కుటుం 
బమునం దలీటి. 2 

అనాస మొక్క. కుటుచ ప (ప్ర్రుకాండము గలిగి. సుమారు అర 
అడుగుల యె త్తెదుగును; కాయ ఫట్టినవెనుక నీప సృకాండము నిడివిగ 
నదిగి యాకాయను ఆకలమధ్యనుం డి కిం జేల్చును మొక్క మొదటీ 
నుండియు, 'ప్రకాండమునందునుగూడ పీల్క_లు బయలుదేరును. 
అ నాసమొక్క. చేళ్లు సామాన్య ముగ ౬-౮ అం, కంక లోేంతునకుం గాని 
౧-౧త్తి అడుగుకం కె దూరముగ గాని, వ్యాపింపవు, ఆకులు: ౧క్త- ౨ 
అం, వెడల్ను గలీగి ౨-౫ అడుగులపొడువుండును, చారగలీగి కొంచెము 

దళముగ నుండును. - వానియంచులను వోండియైన ముం డ్లుంశును, కోస 
గూడ 

ఎజుపుతోం గాని చేరినయాకు ప చ్చవర్ష మ గలీగియుండును, పూవులు 

ముల్లు దేరీ . యుండును. ఆకు లించుక . పసిమితో గాని 

చిన్నవి. అవి గుండ డ్రముగలాని, : సనుగోళాకృతిగం గాని యుండు నొక 

మఫలమునకు పెభాగమున . నుండు “కండ్ల లో. 'నమరి 

యుండును, కండ్లమె 'శెప్పలవంటి దళము లుండును,... పున్నములు.. 
త్రిదళవలయము.. ఈ ఆకర్ష కోవలయ మున 



అనాను. 
వైదు పత్ర 

డును, కిం జల్క్హములు ఆటు, అంణాశేయము పె కీలము మూండుగ6 జీలి 

యుండును, గింజలు చిన్న విగను, బల్ల పటుప్రుగను నుండును గాని: 

తజచు తప్పలుగ నుండును, కృత్కిమఫలము బాగుగ చెదిగినపుడు 

౬-౧౨ అం, నిడివియు, ర-౬ అంగుళములలానును గలీగియుండును, . 
పండీనపిమ్మట పసుపురంగు గలీగేయుండును. దీనియెని పిల్క_వంటి తల, 
యొకటి యుండును, తేజిచు దీనిచుట్టును, కాయనెత్తిమెననుు కాయ 
దిగుననుకాడ అెనీక ములగు చిన్న చిన్న పిల్క_లం బయలుదేరును. 

అనాసకు 

యితరఖండవా సులకు లభ్య మయ్యెను, ౧౫౧౩ - వ సంవత్సరమున 
గాన్ శటి హర్నాండెజ్ (౮౦౫౦216 Hernandej ) అనునాతండు . ర్క 
ర్రేప్రశముయున నీముక్కో_ల చైరోపాఖండమునకును, పిమ్మట నచట ' 

కును దెచ్చి రని తెలియు చున్న ది. హీందూదేశమునుండి యిది చీనా 
కా! 9 మొదలగు ప్రాచ్య దేశములకు వ్యాపించెను, 

అనాస మొక్క 

ఇసు .డిది అశేకోన్ల దేశయలందు సాగు. చేయంబడుంచున్న ది. 
హవాయిదీవులందును, ములయాద్వీపకల్పము నను విస్తారముగం బెంపంబడి 

__యచటనుండి తౌజాపండ్లును, నిల్వచేసిన మర బ్చాయును మిగతచోట్ల 
కెగునుతి యసచున్న వి, హీందూటేశమునం దీప పండ్లు వంగ దేశమునను, 
బరాలోేను అస్ఫామనందును విరివిగ సెరుచేయయబడుంచున్న వి. శన | 
ప్రకకాజధానిలో వీనిపంట' 'పడునుటిసము (ద్రతీరమున హెచ్చు. 

ము లుండును. ఇవి యొకవిధమగు నీలవర్ల య గలీగి యుం' 

అ మెరి కాఖండపు ఉన్ల భాగములు ' (బహుశః. 

బ్రజిల్ దేశము ) ఆదిస్థాన మయియుండు నని యెంచంబడుచున్నది,. 
అ మెరి కాఖండము కమేగొనబడినపిము టనే యీమనోహరమగు ఫలజాతి. 

ప 

3౭ 

ఆంధ దేశమున సింహోచలముపెనన్కు 

కొంతవజకు పండింప(బడుచున్న వి, 

పాలకొల్లు ప్రాంత ములందును 

.. తొలుంపబిల్లాలలో విస్తారముగం బెంపయబడుచున్న * దేశవాళీ 
రకము ఆకులందు విస్తారము ముండ్లు గలిగి చి న్నకాయిలను "గాచును; 

కాని మోటయినదియు, చాగుగం గాచునదియూ నె చై యున్నది, ఇదె 

గాక నీలన్, ఢక్కా సిధ్మిట్ రకము లాయాప్రాంతములందు ప్రసిద్ధి 

వషసియున్న వి, ఇటీవల క్వీన్, కయన్ని హ్యు మొదలగురకము ఫితర 
చేశములనుండి లేంబడి అచ్చటచ్చట. సాగు చేయ(బకుడున్నవి, కడపటి 
శండురకములును ఆకులం దంతగా ముండ్లు లేక "పెద్దకాయలను 

గాచును. సింహళమున నొకప్ప డెకక్యూర క పు కాయ ౨౮ పౌనులు 

తూలాన(ట, కాని యీరకములు బేశవాళీరకములంత మోటయినవి, 

గావు నాంటినవోటనుండి 3,౪ 'సంవత్సేర ముల కొకసారి తీసి 

కొ తచోట నాంటు చుండవ లెను; లేనినో శీతించును. 

అనాస ఊస్టమండలవానియయినను కందిన్నూ్యూనో స్య చేశేయు 

దేశములందు జయ,ప దముగ మొదలు (ఫా ౯ొం లవజికుC గలప్ప yg 

సాసవేయయిడుచున్నది. ౧౦౦౦ - ౨౦౦౦ అడుగులడూన్న తముగల 

(ప్ర దేశములు దీని కనుకాలములు, కాని, సముద్ర, పుమట్టమునుండి 

000 అడుగులవజుకు ఉన్నతముగల ప్ర ప చేశమలిరదుాతేము థె 

పెంపయబడుచున్న ది. వర్ష పాతమునలసాడ సే నిది చోల "హాచ్చుత సల 

నోరును, ౨4 ఆం, మొడలు ౧౦౦ అం, వజకును గురియా ప ప్రదేశ 

 ములం'దేది రగు మన్నది. 

అనాసతోంటలను నాటుటకు ఆగ సు సెపింబరుచెల లనుకూల 

ములు. _ అప్పటికి కాపు ముగియును గావున నప్పుడే తోంటలలో ననవ 
|] సరములగు పిల్కు_లను దీసి మరల చాట వీలగును, పీల్క_లు ముందు 

లభించుచో జూన్ జూలై చెలలలళోయహాడ నాంటవచ్చును. 

అనాస పలంవిధములగు సేలలలో పెరగును, నీ సులభముగ 

వడియుట యే అనాసకుం దగిన నేలలముఖ్యలత ణము, కావున నిందుకు 

ఇసుకగరువులున్కు గరుములును తజచు ఎన్న౧బడుచుండును. నేంద్రి 

యప దార్థము "హెచ్చుగ నుండుటచే కా కొత్తగ నడవి నజకి సాగునకుం 

చచ్చినేల లీత్రోయటలకు. బ్రో _స్తములు, స గసరునేలలో కాయలు "పెద్ద 

విగ ఎదిగినను రుచిమంతములుగ నుండవు, ఏమాత్రము ఇాటికొడిశేల 

యైనను దీనికి పనికిరాదు, 

అనాసతో(టలను ఎండలు త్రీ వృముగ లేనిచోట్ల వ్ర, ల్యేకముగ 
నాటుట మంచిది, ఎండలు మిక్కు_టముగ నుండుచోట్ల నీతోంటలలో 

.నచ్చటచ్చటను, చుట్టును అర6టి మొక్కలను నాంటుట మంచిది. సింహో 
చలమున నీతోయులలో పనస్త మామిడి జీడిమామిడి మొదల/సవాని 
నాటి. యవి కాచునప్పటికి అనలగా ౧౦ 'సంపత్సరములయినపిమ మటు 

అనాసతోంటను దీసికేయుదురు, సమ, ప పృ జేశయలందుళహాడ సపోటా, 
| మామిడి మొదలగు తో౭టలను చెంపయల య ప్ర (ప, దేశములలో వానితోపా 



3౮ 
అనాస 

టనాస మెంకశ్టై_్లలనుూపహాడ నాటి యవి కాపు పట్టుసరికి ఆనలా 
౫-౬ సంవత్సర ములలాశి ఆనాసమొక్కలను దీసి సిబేయవచ్చును. అనాస 
మొక్కలు కొంత నిక నోర్పుటచే వీనిని ముదిమామచెట్లచుట్టున్కు 

బత్తాయి, నారింజ వా ఆాతోంటలలోమ నాంటుటగూడం గలదు. కాని 

యిట్లు నీడను కురెంగినకాయ లంతరుచిగా నుండవు. 

సింహాచులమున చడ్లబిని నజుక్కి కంపను కాల్చి, నేలను త శ్రువ్విం 

"పళ్ళ ను రాళ్ళ సం డికి సుత మారాళ్లీను "ఇ ౧5 గజములదూర మున వరుస 

“లుగ జేర్చుటచే (సీలు కంతరములుగ చర్పతిది, వానిపై 
చనాయటుదురు. "నము కు 

పీల్కు_లను 

డొశ్తములందు నేలను బొగున దున్ని సత్తువ చేసి 
భా అడుగుల కాకళాల్వను (౯-౧5 అడుగు వెడల్పు, ౯.౧౨ అం. 

లోశు)ుత తవ్వి ఇ ానియు్యస్థలముల పై పె నామంటిని పజచి యా పేడలాు 

. నాలుగడుగులదూాచ మూ స లలో ౧5-2 అడుగుల కొక్కాక 

పిల్క్లను నాతువలడర్హుంను 

అనా"సమ్ల్క_లఐ -నాలుసవినములు:-- 

౧. నీలకిల్రా__ లన ఇవి మొక్క_లమొదట చేలలోేనుండి 

పుట్టును. "సన్నుని నిడెవియాకులు గలీగియుండును. వయసును 

బట్టియు పోవు లా నుబుశ్ట్రీస్తైరు నాంటినసంవత్సర మే కాని మటుసటిసంవ 

త్సరమనం గాని కాచను. 

9, కా౭డపిలు_లం ఇవి కాయలను గాచినకాండలపె నాకు 

ఉంగలలోే బయయెలంకకేరవను. వీనియాకులు కుబుచగను కొంచెము చెడ 

ల్పుగను నురకును.  ఇవెగహ డ్ పెవానివలెసే నా౭టిన తోొలీసంవత్స 

కమున? గాని, యా౭౨దాస ౬ సంవత్సర మున "గాని కొచును. 

ప తలలం; ఇవి కాయ నెత్తిమోంద బయలుదేరును. ఇవి 

సామాన్యముగ "నాటి చకషిమ్లుట శరడవ సంవత్సరమున6 గాన్వి మూండవ 

'సంవత్సరమునంగాని ఆా-చవు. 

ళో, కాయ మెల. లు: ఇవి కాయసెత్తీమి(ద నుండుతలను 

గాని కాయకర కింందల గాని చుట్టును అశేకముగ బయలు దేరు చిన్న 

పిల్క_లు, ఇవి. నా ౭6రె నెనుక కాచుట కధమము 3 సంవత్సరములు 

పట్టును, 

నాటుతుకిర. కాండపి పిల్మాలు ప్రశేస్తమగ శెంచయణుకుచున్న వి, 

'కొని యవి తోం౭కులాో "కాఫునకు వదలబకుటచే దొరకుబ కన్ఫము, 

కావున సామా నష్ట ము? నేలపిల్క_ లే నాంటవలసియుండును, తలలను 

కాయవిల్క_లనూ ముందత నొకనారుముడిలో నాంటీ యొకటి రెండు 
. సంవత్ళరములం -కెరింగినమిమ్మట నాంటందగును, 

పిక్కలను. -నాం౭తుునపుడు వానియడుసననుండు కొన్ని యాకు 

: "లను. దీసిజేసి .. సుమా రొకయంసళముపొాడువున' (ప ప్రకాండమును 
: బం యే లుపయుళు చవలెనంం కక పృకాండమునకు మన్ను అంటిన పే కాని. జేరు 

. పుట్టవు: _శీలపిల్క్రై-లనమాం డి ప్ర్తాశవేళ్ళ వం దీసిజేయాట మంచిది, పిల్క_. 
ల లను ౨-కి అంగుకమాలక 9 పే హెచ్చులోంకున జారుయహాడదు, నీంహో | 

1 కూలము. ఎకరమునకో కు ఏంటేయ 3 ౦-౫౦ బండ్లు వేయ 

చలమున సామాన్యముగ నెకరవమునకో సుమారు ౮౦౦౦ పీల్క_లను 

నాంటుధురు, సమ ప్ర చేశములందూ ఆ అడుగులదూర ముగల వరుసలలో 

౧ అడుసగమారమున నాటుచో సుమారు ౭ వేల పిల్లలును ౨ 
3 

. 

అడుపలమారమున నాంటుచో ౫౬౧ ౦ ౦పిల్క_లును పట్టును, 

అనాసతో.టలు వర్షౌకాలమున నాటటంబడుటచే నాంటినపు' 

డొకసారి నీరు పోసినం జాలునూ. సింహాదలమున నదియు వేయం 

బడుట లేదు. తోటలలో నాటి నెవెనుక నొకసారి కలుపు తీయుట 
తప్ప నాసంవత్సరమున మటియేకు ననియు జేయంబకుట లేదు, తరువాతి 

'సంపత్సరములం చేయుట కాయలకోంత ముగిసినపీమ్మట చేల నెకసారి 

త్రవ్వి తుష్పలను దీసివేయుదురు, ఇద్ద మనలన సెచటనై న నంతరములం 
వెడినచో నవి బాగు చవేయంబడునం. 3 సంవత్సరము లయినపిమ్మట క పిలు 
అం హెచ్చుగ బయలుదేటుచో వానిని దీసివేయుదురు. సమ ప ప్ర దేశము 
లంగు పీల్కు_లను నాంటినవెనుక త్ో టలలాగో నవసర మైనపుడెల్ష ( అధ 
మము రెండుసార్థ యినను ) గొప్పు త్రవ్వి కలుపు తీయవలెను, తోయ 
కాఫునకు దెగినపీమ్మట పదును తగినంత లేనిచో నీరు కట్ట నారంభింప 
వలెను, చేసవిలో + నిట్లు రో-౮ తడు అవసరము కావచ్చును, ఎండ తీవ, 
ముగం గాస్కీకాయలు శాగుపడు నని తోంచినచో వానికి అరంటిచొారన 
చుట్టి కాపాడవలెను, మబజుస సకకి-_ సంవత్సరమునుండి ప్రుతియే+డున్యు 
కాయలకో(త పూర్తి యయినపిచ్వూలు తోయటలో పెపెని పారలతో. 
శతృవ్వి కలుపుతీసి .యెరువు వేయావ లెను, వేసవిలో మెని చెప్పినట్లు 
నీరు కట్టవలెను, 

అచాసతోంటలక బూడొదతోంగాడిన పశువులపెంట అను, 

వలెను, డానికీ6 



పహాడ్ గడతహనీట్_.అనాహతము 

పాటు గాన్ని వర్షాకాలము ముగియులోవల ఆండవసారది గొప్పు శతృన్వు | 

టకు ముందుగాని ర జేయందసను, అనా సమొక్క_లవేళ్లు దూరముగ వ్యాపిం 

పకపోవుటచే ఇెరువును మొక్క_ల చుట్టును ఒక అడుగునూరమువణకు 
ఫటేచి మెయెని గొప్పుక్రవ్వవలెను, ఈవిమయమున హవాయిద్వీపము - 
నందు6 గలిగిన యానుభవమును బట్టి తి వేయిమొక్క_లకును ౧౧ 

పౌనుల న త్ర జనియు ౨౨ పౌనుల సోటాషునుు ణా పౌనుల స్ఫుర 

త్పంచాన్లుజనిదయను ఎరువులమాలమున వేయుట యుక్త నని 
తేలెను.! 

అనాసకాయలు బాగుగ ముదిరి పసిమిరంగు వచ్చినపీమ్మట 

కోయ6దగును. తోంటలో-నే చాసగ పండంబాజినకాయలు రుచిమంత 
ముగ నుండును. కాయ కోసీననెనుక ౨-౩ రోజులలో మె త్తంబడి 

పరిమళము రావలెను. కాని యిట్టిస్టి స్థితిలో ల గోవి నకోయలు ఎగుమతికి( 

గాని వ్యాపారమునకు గాని హికిరావు. సామాన్యము? కాయలు 

కోసినవెనుక ౮-౧౦ దెనములవజకు నిల్వ యుండుపరువున కోయంబడు 

చుండును. ఇంతకం కొను ముందుగం గోసినకాయలు బొత్తిగా రుచిహీ 
నములుగ నుండును. 

సింహాచలపుతో టలలో సామాన్య ముగ తోలిసంవత్పీరమున 

3 వేల కాయలునుు తరువాతి ౫ సంవత్సర ములలో శంెటీట ౬౦౦౦ 

కాయిలును, పిమ్మట నాల్దుసంవత్సేర ములకు సంవత్సరమునకు సగటున 3 

వేల కాయల చొప్పునను 'మొత్తముమోద ౧౦ సంవత్సరములకు ౮౫ జీల 
కాయలు దిగుబడి యగు నని అంచనా చేయబడెను. పీనివలన ధర 
౧౦౦-కీ రు, ౬లవనొ పన సుమారు రు. ౨౭౦౦లు వచ్చును, 'శేలను 

సిద్ధముచేసి నాటుటకు నుమూరు రు. రోం౦ లును విమటు ౧౦ "సం ఎలో 

రములలో6 జేయవలసిన పనులకు మతి రు. 300 లును వ్యయ మగును. 
నికరములాభము సుమారు రు. ౨౦6౧ అనయా సంవత్సరమునకు రు, 

౨౦౦ లుండును. 

అనాసతోంటల క్లీచేళయన వీడలవలనం గాని తెగుళ్ళ వలనంగాని 

బాధ తక్కువ, కాని పండ్లను నక్కలు, పందులు మొదలగ జంతు 

వులు కొట్టకుండం జాడవలనియాండును, 

అనాసపండు ఇంచుక ఫులుఫుతోలహడిన తీపి గలీగి ఆకర్ష క 

వంతమగు పరిమళము గలీషెయుండును, ఇం దెతరఫ ఫలజాతులలోేకంశు 

"హెచ్చుఖనిజ దృ వ్యము లుండును, ఏ. బి, విటమినులు తకర్కు_వ, 
విటమిను పరిమాణము మధ్యమము. _ ఆనాసపండురసము రక్తమును 

క1ుభ్భపటుచును,  తాజాపండ్డరసము పంచడారతో కలిపి వుచ్చు 
కొనుచో నిస్తా ణను బోంగొట్టును, విస్తారముగ( బుచ్చుకొనువో 

నతిమూ తృ వ్యాధికి గారణ మశనందురు, 

_శాజాపండ్రే కాక పంచడారపొకమున డబ్బాలలో నిల్వ చేసిన 
పం డుకాడ చాల విరివిగ నుష పయోగింపంబడుచున్న వి, అనాసముర బ్బా 

చలా 

డబ్బాలు సామాన్యముగ నీదేశమున(౧హాడ ఫలాపాోర శాలలలో వ్మికయిం 

పంబడుచుండును, అనాసపండ్ల రసముగూడ నిల్వచేసి విక్కయింపంబడు 

చున్నది. ఈపండ్ల నుండి లేహ్యము (Jam), హల్వా (Jelly) మొదల 

గునవిగూడు తయారు చేయంబడు చున్నవి, 

అనాస = అకులనుండి సారను దీయవచ్చును. నూటికి ౨-౨౨ 

వంతున దిసబడీయగనను,  ఈనార మృదువుగన్వు గట్రిగను నుండును, 

ఇందు నిగనిగలాడుచు నునువుగ నుండు కొంత భాగమును నూలుతోన్య, 
పట్టుతో ను కలిపి బట్టలనేత కపయోగింపవచ్చును. తక్కినది త్రాళ్లు 
మొదలగుపనుల కస యోగించును, త తడిగినను త్వరలో 6 చకిపోళపండుడుచే 

దీనిని గొందలు పల్లెవాండు డు గాలపుత్రాళ్ళ కుపయోగింతురు. ఒకసు 

డీనార వంగ దేశమునుండి ము, సడుమటితీరమునుండియు నెసవుతి 

యగచుం'డెనంట, కాని నూలువస్త్రముల పోటీచే నీవ్యాపొర మిస 
డంతరించెను, 

[గో జొ] 

అనావహాడ్ గడతహసీల్ (లే కబ'ర్నా లా) —- 
ఇది పొటియాలసంస్థానమునందలి అనానాడ్ గడనిజామగులోని ఒక 

తాలూకా. ఈ తొలూకాపె వైశాల్యము 36౬. చదరఫుమెళ్లు, ఇంవలి జన 

సంఖ్య ౧, ౦౫౯౮౯, ఇందు అనావాడ్ గవము (జనసంఖ్య ఒ,గ ౦౫4) 

నాకియాయా(0్కరో౧ర), 'భావరు (౭,2 2౧౦) అను శ్రాకుయులున్ను ౫౬ 

పల్లెలును గలవు. ఈళతిలూకా ౧,౮౦,౦౦౦ భూపాయలు చెల్లు 

చున్నది. 

అనాహాడ్ గడనిబావుత్ జం పంజాబున౦ం దున్న 

పాటియాల'సంస్థాసమునందలి ఒకశిల్లా, 

చదర పుమెళ్లు. శందలిజనస సంఖ్య 534౭33౬౭. ఇందు గోవిందగడము, 

ఛాదర్కు బర్నాల్యా హడియాయా అను నాలుగగామములున్కు ౮౫౮ 
వూ 

జ్ 

పల్లెలు నున్న ఖ్, 

దీనిని వైశాల్యము ౧౮౩౬ 

ఈ జిల్లాకు బర్నాల్యా లేక అనాహడ్ గవద మను 

నేది ముఖ్య పట్ట ణము. ఈజిల్లా ౭౨౦౦౦౦ రూపాయలు జిల్లు 

చున్నది. 

అనాహఠమ —- అకాశము 'సకల్య బ్ర హోండములకను 

నాధారము, శబ్ద మాకాశమునకు వ్య క్షణము. విశ్వమునకు ఆకాశము 

వలెను శబ్దమును. విశ్వమున కాధారము, శబ్దము అనాహతము, ఆహతము 

అని ద్వొవిధము, 

“అనాహతీం తు యచ్చ ష్టం తస స్య కబ్దస్య యత్సర మ్ 

తత్పరం విందతే యస్తు స మీక ఛిన్న సంశయః ' 

—ధ్యానబిందూపనిన. తు. 

అనాహత కే బ్దమునకం కె పరమగు (కేప్పమగు నాద బ్రహ్మమును 
బొందినయతడ్రే సంకేయరహి తుం డైన యోగ, 

న Ps wt 

1 Hawaii Pineapple. Colonial Station Bulletion Ng. 2 of 1925, 



ళం 

6 అనాహత మతి కృవ్యు విళుద్దే ప్రాణా, న్నిరుధ్యా ఒజ్ఞామనుయా 

 యకా జహారం ధం ధ్యోయ త్రిమాత్రో ఒకా మి క్యేవం 
Ja లీ 

సర్వధా ధ్యాయక పళ్యక్యనాకారశ్ళ భవతి ? 

__హంసోపనివత్తు. 

'అనాహతే-చక్ర కము నతి క్ర మించి విశుద్ధ చ కు మునందు ప్రాణ 

ముల నిరోధించి అజ్ఞాత శ్ ము ద్వారా బృ బ పాం ధ ధ్రమునుడేర్చి ప్థా జూన 

పరుండె ఓంకారమే పోని సర్వదా ధ్యానించు శుషు(డు 

పరమును వీకీంచి యనాకారు( డగును, . 

విశ్వమయమైన మాలనాదము ఆహత మగనపుడు శబ్బవిందువుల 

యొక్క లేక శ శబ్దపర మాణువులయొక్క సంయోగమువలనను 

ధ్వనులును, వర్షములును గలుగుచున్నవి. బిందువులస ౦ంయోగము ఆకాళే 

తత్త త్ర గమునంధు కే శKబస స్వరూప పమునన్కు అగ్నిత ర్త ్రమనందు శఖామండల 

రూపమునను, వాయుత త్త పమునందు స్పర్శ్గరూపమునను, జలత ర్త ఏమయు 

నందు రసరూపమునను, పృథ్వీత త్త సమయమునందు గంఛరూపమునను 

గ్రాహ్యృము లగుచున్న వి, 

న్లో, శబ్దో ధ్వనిశ్న వన్తాశ్చ మృదం గాదిభవో ధ్వనిః, 

కంకసం మోగజన్లానో! వర్థాచ్యాః కాదయా మహః, 

మృదం గాదులు గలుగ౭జేసెడి శబ్దములు: ధ్వనులు, కంఠావి 

సంయోగములవలనను గలిగెడి _ శబ్దములు వర్గములు... వై దికమతి 

పరికామమునందు పురుపునూ క్తమువలె శ్రీకూకోక్త 'కమును. ఫురుహెర్థ 

మునకు సాధనముగను సనాతనహిందూవిజ్ఞూనము నిర్ణయించుచున్న ది. 

చేదములందు ఆదికాలమునందు జేవారాధనము. సామాన్యముగ పురు. 

పరముగ నున్న వినమును బుక్కులు, మం త్రములును విశదము 

చేయుచున్నవి. 

క దేవో వరుణః 

“జ్ఞుశ్వా దేవం ముచ్య లే సర్వపావె "పై? " 

“యా దేవో అగా యో దేవో అఫ్సు.. 

లేమ సె దేవాయ నమోనమః ? 

క విశ్వ మాదౌ స దేవః 

ఉ బృహ దేవానాం (ప (ప్రథమః సంబభూవ? 

(భర్గో దేవస్య ధీమహీ” 

ప్రజాపతిః 1 

ఇశత్యాదిబుకుు_లుః ద్రహ్మన్యూతృయులు, ఉపనినత్తులు. భగవద్దీతా 

దులును సామాన్యయుగ .జగత్మా_రణమును విశ్వేశ్వరు(న జివునిగ 
నిరూపించుచున్నవి... _ మహానారాయణమ్ము 

యోగశిఖ. “మొదలను . 'నుపనిషుళ్తులు జగత్కాారణమును 

వి శ్వేశ్వరీయైన . . బేవినిగ నిరూపించుచున్న వి, ఇతే రార్య జాతుల 

మతములును జగత్కాారణమును పురుషునిగ నిరూపించుచున్న 
విధమును. వారిమత సిద్దాంతములం, బేవారాధనవిధోనముల్వ, 

దాఠాచారమలు సువ్య క కము. చేయుచున్నవి... 
ం. నుతేయలును జగత్కారణమును పురుమనిగ నికాపించుచునువి. | 

హంస: 

సంప్ర 

వై దికమతేసం 

దేవీవ్రూజలును వై దికమతేమునకు 

శ్ర _కీపూజ ప్ర 

భయా! శ్రీబిందు నాదబిందు నందును, మళయాల 

-సెమెటిక జాతుల 

హతము. 

పింగళ జాతులమతమును జగ'త్రారణమును పురుషునిగ నిరూపిందుదున్న 
ది. యూధ్య త్తే సవ, నుహమ్మదీయమతములు దేవుడు, తండ్రి, అల్లా 

మొదలగు పురు నామములను 5 జగళ్కారణముగ సంబోధించు మున్న వి 

“వేదాంతము జగత్కారణమును నిర్ణణ మైన పర,జి అిహ్మముగ నిరూపించు 

చున్నది. 

వై దికమతవికాసమునందు కాల మమున జగత్తునకు ఫపురుషు6 
ను _శక్తియును కారణములుగ నిరూపింప(బడినని, బేవభాగ 

వతమువలె దేవీఫాగవతమును, పురుపునూ _క్రమువలె శ్రీ సూ_క్రమును, 
(ప్కృదాయారాధ నా చార ములందు పరిపాటి మైనవి, 

ఆదికాలమునందు మతొనుహైనమునకు వేదములు ప్రమాణము లై నటులు 

కాలక్ర, లే మమఘమునను ఆగమళులును నె వెదికమతాచారములందు ప మాణము wy 
శివశేశీవాదులపూజలవలె కాళీ, లకీ సరస్వతీ గారీ త్యాది 

పరిపాటియెనవి. దేవిపూజలందు 

పృధానస్థానమును హిందూప్రాజాకల్పవిధానమునం దాక్ర 

మించిన విధము జిజ్టొను ఏఎవులకు పరిశళోధనార్హ ముగ. నున్నది, శాస 

యము ఆళ్యతరమత్సం ప్రదాయ మని సాధించుటకు సనాతనవై దక. 

మత పరీశోధనము నిదర్శనములను సమకూర్చుచున్నది. శ _క్రిపర మైన 
ఆగముములున్కు లలీతాసహ'స 
పరిస్ఫుటము చేయుచున్నవి, 

లైనవి, 

'నామాడిస్తోశ్ర యులును నీవివయమును 

యజ శ్వేదీయ పురువ నూ _క్త కమునందు + సహస్ర )* క పురువ 

సృహస్త్రాకు. సృహ్నస్క స పాత్ ఇ స భూమిం విశ్వతో వళ అత్యతిన్ద. 

ద్దశాంగులమ్, ఫురుహ ఏవేదగ్ 0 సర్వమ్, య దూతం యజ బ్బ 

భవ్యమ్ ) )  అనియున్వు నారాయణనూ క్ష కమునందు శీర్ష ౦ 

దేవం, నిశ్యామం విశ్వశంభువం, విశ్వం నారాయణం చేవ ను మకరం 

పరమం.పదమ్. 4 ....=.స య్రహో స శివస్సహరి నస్సేందృ ద స్ఫోఒకషరః 

పరమస్స రాట్? అని వర్గీ ంప౧బకిన జగత్కారణము శ్రీన్నూక్త క్ు 

సహస, 

"నందు ఈశ్వరీగ్ ౦ సర్వభూతానాం త్వా మిపోపపహ్వూయే శి, శి యమ్ 

అని చేవిపరముగ వర్షీంపయిడినది, శ్రీవిద్యాపరమెన ఆగమము 

లందును. స్తోత, ములందును దేఫీవర్ల నలు. ఆక్యేళరసం పృదాయములను 

స్ఫురిం పణజేయామన్న వి. లలితాసహస్ర నామావళియందు? గల మలయా 

చలనివాసీన్సి వింధ్యా చలనివాసిని, మాళంగకన్య మొడలగు నామముల ' 

భౌవార్థములు శా_కేయమునకు. ఆశ్యేతరస ర పృదాయమును నియా 

వర్తమానకాలమునను చేవీవ్రూజాపర మెన ఆగమముల 
వ్యాప చా భ్యాసములును, _చేవీేవూజయును విశేషముగ. వంగ దేశము 

ద్రువిడాంధ్ర, ధ, చేశములందును వ్యాపకము నలిని 
యుండుట ఆశ్యేశరసం ప్ర, ప,దాయమునకు' నిదర్శనము. ఆర్యస సంప, 

| దాయాగతమైన పురుషు దై బా రాధనము అక్యేకరసం ప్రదాయానరే 
మైన డేవీ చేనతారాధనముతో సమేళనమును ' పొందిన విధమును 
హీందూమత పరిణామము విశదము చేయుచున్న ది. హీందూమత్ోో 
ద్ధరణమును. బేసి సిన - ఆదిశంకర స్వాములకృత మైన శివానందలహరివలె. 

 హౌందర్యలహరీస్తో శ్ర ము హీందూమతవ్యాపనమునందు. కాల క మనమున . 
లో 

- నిగమాగిముములక్రు కోలిగినసంయోగమును విశదము ఏ "చేయుచున్నది, 



ire ow 5 mana హత! 



అనాహ 

.  అదికాలమునందు బాహ్యా దేవతారాధనములతో నారంభమైన 
వైదికమం త్రృములు కాలక్రమమున ఆత్మరాధనమునందు 'సమన్య 

యము. పొందినవిధమును వేదాంతశ్యాస్త్రయ విశదము చేయుచున్నది, 
సృష్టివికాసమునకు సాధనభూత మైన బాహ్యళక్తిని ఆత్మగతము 

చేసికొనుటకు ఆగమూంగములైన మం తః యం త్ర, తంత్ర, శాస్త్ర 

ములు (శ్రీవిద్యారూపమున భికాసమును పొందినవి,. (బ్రహాండ 

భరితమైన చిచ్చ క్తి పరమాణువునందున్కు పర, బ్రహ్మమునందును 

వ్యాపించియున్న విధమును సాధనరూపమున సాధ్యము చేయుటకు 

శ్రీవిద్యోపాసనము పాందూమతవికాసమునందు వ్యాప్తి గాం చినది, 

సర్వవ్యాపకమైన చిచ్చి (బ్రహాండమునందువ లె విండాండము 

నందును గలదు, మహాోథ శకి విజ్నేపావరణరూపములందు జగత్తుగ 
పరిఇమించుచున్న ది, చిద్రూవిణి, మాయాశక్రిరూపిణి యైన శివళక్తి 

యాళ క్టలమూల మున కక్ష తయరూపమైన జగద్రూప 

విలయుచున్నది. (బ్రాహాండమునందు నూయాళ క్రినలె 

పీం డాండమునందు మనస్సు ,త్కిగుణాత్యకమె విశేపొవరణములందు 
జగత్తును: కల్చ్పించుచున్న ది, ఆహత కబ్దరూప మైన జగత్తు అనాహత 

క్రి 

శష్టరూపమైన  కక్తిమాలమున వశే మగుట ఆగమశ్యాస్త్రములకు 
ప ' ప్రి కళాయాపమున 
ప్రయోజనము చిచ్చి శిగక్నా శృయయె నాదబిందుకళొతాప 

కారణనూమ్యర్టూలరూప ప్రపంచముగ పరిణమించుచున్నది, 'సచ్చిదా 
నందపర మైన శివతే త్త్వమువలన క్రిత త్త ఏయు గలుపచున్న ది, భక్తి 
తత్త ్ వమునుండి సదాఖ్యత త్త మైన నాదమును నాదమునుండి ఈశ్వర 
తత్త్వ మెన బిందువును కలుగుచున్నవి, ఈ పరాబిందువునుండి మహ 
శ_ క్రియను, మహాళక్తినుండి | త్రి పుటీస్వయాపమైన విశ్వమును. గలు! 
చున్నవి, (త్రీబిందుస్వరూపమెన ప్రపంచము పర్యా నూక 
న్లూల్క రూపముల గోచరం బగుచున్నది, శివశక్తుల సంయోగము 
నాదరూపమున మహాయోగమె సృష్టి గలుగుచున్నది.. కారణబిందువు 
మూల పృకృతిరూపమున నిర్దణముగమ్యు సగుణ పృకృతిస్వయాపము 
నందు | తిగుణాత కముగను గోచరమగచున్న ది, ఇచ్చా క్కియాజ్ఞాన 
శకల "స శ్ర సర జ_స్టమాగుణములు మూాలశ_క్టిగుణవి భాగములు, జే 
చా క్కియాళ కులు నూర్యచం ద్రాన్నలు, ర్యద్భబృహ్మవిష్ణులు, 
రాద, జ్యేఘ్రావామ దేవీమా రులు బిందునాదకళొ శ కుల పరిణామములు, 

బిందువులయుత్స శ్రీ == సర్వవ్యాపకమైన చిచ్చక్షి విన్ఫూర్డి 
రూపమున బిందురూపమును దాల్బాచున్నది. శివళ క్రి విన్ఫూ రి 
పృకాళేయు బెందువునకు నాదరూపపరిణామమును గలిగించుచున్న ది, 
శివళ_క్రిస్తరూపమెన బిందువు శక్తి శివసంజాత మైన నాదము మహా 
యోగరూపమున కళాసంభఛవ మగుచున్న ది. విందు గనాదడకళారూప 
మైన మూలప్రకృతి కానుకళా రూపమున పుపంచరూపమున సరిగ 
మించుచున్న ది. (వ 

నుయమై ళ_కికాగసాధనమున పురుషార్థ సిద్దికి _ సాధనభూతముగ 
నున్నది. మహత్తు, మనోబుద్ధిచిత్తాహంకారములు, పంచభూతములు 
(పషృథివ్య క్రేజ్ వాయ్వా కాశముల్పు, పంచతనా శ్రిత్రులు. కళ్మే ౦ 

కై 
డ్రి 

గ౧-చవిం కతిత త్త మయమైన ,పృపంచము శక్తి | 

ళం, తము 

ఇ ణో అలో న! యములు ( వాక్సానపాణిపాయరాప స్థ యులు J)» జ ర 

( ల్రోత్రశ్వకృషరి క్వో ప్రూణింద్రియమలు ) = ౨౫ క్హ్వములు, 
శక్తీ _ శబ్దము వాం అవ్య_క్త మొన శక చ మభ్య క్షగాపము 

నాదము, నాదము శబ్దస్వకాపమున (టెనోం ణావృత మై బ్రెహాండ 
మును శజ్టాధారమునను గ్రాహ్యము ఇవేయుచున్న డి, విశ్వ కాగ ణమును 

ల 
. ' ళ్ షే గ్రుహాంచుటకు శబ్దము మూలాధారము, జీవములంగు కట్ట బ్కపుము 

విశ్వమునకు మూలాధారముగ చుతిపొదింప బకినది, బుక నము 
ఇ లీ cf ల్లా ఇ | | నంగు కేబ్ద బృహ్మమం త్రృమునందు వ్రు సరి శృం గాః తి యాపస్య 

౪ mare Ro ల పాదొ$...244244. అను మంత్రార్ధము కాకి సంబాత్ మైన శబ్ద సృ భాన 
మును విశవము చేయుచున్న ది, సర, బృసావాచ్య మును, ఈపనిన్ల 
త్నారమునుు సకలమంత్రార్థ ప్రడమును నైన ఓంకార సృ? "వనమున 
నాదము క ద్దార్థ భావరూపములను చ్రసంచపకిణా ముకును 
విధమును వ్యక్తము చేయుచున్నది. కట్టకు | మావి స్థయింగు 
భానదళయందు (౧) పరారూపముననుు భారము సూ క్క ముక్లీయుంగు 
(౨) పళ్యంతీరూపమునను భాబము క్షబ్దకూపమున (3 ) మహ్యను 
రూపమును వాగ్రూపమున్కు (ఈ) వై ఖకీకాపమును కాల్చు నున్నది, 
భానము ఇచ్చాళ క్షి క్రీయాళ క్తి, దనక కుణబం చూగమువలన 
శ్చ ళ్ జ అ | . | ఓ ల + కో 
థై ర్థమయ మైన (ప్రృపంచార్జమును హను చేయుచు టి సకల 

ra ళ్ నం ల్ల oI 
క బ్రార్ధములకును స్థూలరూపమున మూలాధార మైన అ గానూ 
యము (ప్రపం చార్థమును గృహీంచుటుక్రున్యు పురుషార్థ మును సాగిన ధట 
కును 'సాధనభూత ముగ నున్నది, 'సక అకా, స్ప్రైముట్యు సకలతి, ములు 
సకలనమం తృములు, సకలకళలు సకలమయోగములు,. సకల నములు 
భావళ దార్గపరిణాను మైన పురుహోర్థ్య సాధనమునకు వినియోగ పడు 

. జా దక జా rh అత అట్లే గ్ చున్నవి నై కవిజ్ఞు నపరిణామమునండు మంత్రరం త్ర, యోగ కొాన్త 
ములు సురుహార సీదికి వినియో ౫ ప శీనది* ము a కి ఫర నిచార థ స్తా యోగ్యముగ నున్నది, 

Sane షె 

శబ్దము ఫా శబ్దము అర్థృముగన్వు ఆగ్గము దలిట్రయముగను, 
(ప్రత్యయము స్పందనమః గను చపంచపరిణానుకును బొందుధున్నది. 
సమసష్ట్రీయం. దేశమైన దశా భేదములు వ్యష్పియంగు భిన్న ములుగ? 
గనుపడినను "నేకముగ నున్నవి, అవ్య క్షనానము సుష్య క నాదతూప 
మును దాల్చంగల విధమును అక్కదామ్నూయము తీలుఫురున్న ది, 
అకురామ్నా యము సకల దార్థ ములను నువ్య క్షయు పేయంగలవిధ 
మునకు సంస్కృ తాత, రొావమ్నూయము నిడర్శనముగ నున్నది, సంస్కృత 
భావయం దతు,రామ్నూయము ఆకారముతో నారంభయమె సాళార 
ముతో నంత మొందుచున్న ది. ఊఆఈళారమునుండి హూశారమువజథను 
గల అకురనులు శేబ్దములన్కు పదములను వ,త్యయములన్యు 
పదార్థ ములను 'సనుకూర్చుచున్నవి, ఆహాహ్ శట్టము ఆద్యంత నర్షమా 
లాంతర్లతే మైన సకల ప్రపంచమును నిరూపిందుటకు  పొధనయుగ 

| నున్నది. అదివర్ల మైన అకారమునకపన్ను అంళత్యవగ్ల మొన హక్రారమున 
కును నడుము గల వర్ష సముదాయము విద్యలకున్సు మం,ర్ర, ములకును 
కళలకును మయాలాధారమై సకల పడార్థములకు చివ్నాముగ నున్నది. 



అకారము శివస్వరూపమ్ము నిర్హుణము $ హకారము శక్తి స్వరూ 
A mm : ఆలో నిగ్గణ  సపంస్వరూపమును. శివశ క్రిస్వరూప 

పముగ 

ఈము, సపణ ము, 

చున ఇన ఆహహొకాకము కామకళాస్వరూపమున జగూ 
జా 

ముహత్త త్తే క్త పము దం వ ద్రసూర్యనహ్న విందు 

" త్రిసణాక్శకము లై లెన చంద 

మమ్మా గజములు ప్రకాశ విమర్శ మి 4 ర్కబింనువులె పురువుప, కృతి 

"సం సోయా ప మెన హకొ్రంస కాపమన దాల్బుచుచున్నవి, వాస్ యః 

కుద ములు మరక ర్తి తి కేడరూపమునందు వ్యక్త కము లగు 

ఈపదడెలఇమిందచు చున్ని. 

ద్రసూర్య 

చున్నవి, కామకళా మాప మైన ర త్రికోణకక్ల మునందు హకారమును, 

కక క్రోణకులుకు స కవిళక్లలును 'ప్రతిపాపికమలు, శబ్ద బృహ్హము 
శో ER "షణాకకవై కమె వ్యత్య_ స మోనిఫీ పతాకృతిని ఇచ్చాక కియా జ్జాన 

షే తఆతకలను వ్య కము చేయుచున్నది. యా?! ఎవి 

విందుసంజాత మైన త్రీకోణనేఖలు (ఆక క నర్గయాపమున 

వ్యు _కృ్కమైన (కరా నలువడియెనిమిదివర్లములచే నిరత నుసచున్న వి . 

కకారముమొనలుకొని కే కారమువజికు నొకళేఖయును, ధకారమునుండి. 
హాకారమునజకు మూంయవనేఖ్టయును (త్రికోణరేఫైలు, పరాళ క్రియెన 
చుం నుచు భం సముననుం నూర్య చంద్రాన్ని రూపము నను 

హాగ్ ఆసఃమయోగమున జ్ర డ్కక్ళతిస సంయోగమున పపంచరూపము మున 
వ్య జహాకిపణకుస్నూకి. (బ్రెహాండ భాసుర మెన అకురాన్నూ యను 
మి ంాకాండమయునందును క కిరూ.ప మున జీవపరిణానుమునందు వినియోగ 
కడకు యన్నది. బృవాండావృతములైన పప్ప 
వనము లునా ణి _ప్తచ్భాయలు పింణాండమునందు 

జవ లా కృకు వి నయాగప గుచున్న వి. 

లాేకములు్యు స్పష్పస్వర 

స ప్పకనులరూపమున 

క పృపంచ. మంతయును:. చెతన్యకళే_క్రిమాలమున . జీవ 
యూ, తో చేయుచున్నది, జీవీజాలములు శక్తిని స్వాధీనము చేపీకొ నుటక్రు 
వెడానంం చున్న పృయత్నీములము ప, ప పంచపరిణానుము విశదమయు చేయు 
చున్నది. వ ర్హేమానకొలమునందు ప్ర ప్రశళ్చతిశా్యస్ర్రష్థాలు 'వ్య క్షయు'చేసిన 
స్రిజ్ఞాంత మురును, నిర్తాణములును నీపరిణానుముల'నే నిర స్టియించుచున్న ని. 

క్యా Ba రల ప్రమ చేదాంకళశ్నా ప్రచు, యంత త్రశాస్త్రుమ 
ఐెంండలగు శాస్త్రములు చేపీననిర్ధారణలు ప్రావీనవై దికనికానం య 

Ea మూలను నమ్మం చుదున్న వి. వర్తమాన భౌతకళా స్త్రి 

8 "రూ లగలవిధమను పరిశోధనలు విశడము చేయుదున వి 

చరాన* 

రెం న్నవి. ఆదెకాల 
మున ఛయ ఫ్రాంగులకు చూలములై న పకృతిశ కలు 

దశవర్ష రైనతె 1 మానవఫర్యాభ్యుదయమునకు నినియోగపడుచున్న వి, 

హతము 

| చు న్నవి,. మంత్ర 

అఖండ మైనళ కి. ఖండరూపములందు సూక్షైతినూకృరూప 
మునన్కు బాహ్యోభ్యంతర ములం డేకు శ్రుతిబద్ధమైనపుకు | ప్ర పంచసితికిని, 

అపృ్రుతిబద్ధ మగునఫుడు విలయమునకును . సాధనభూతముగ నున్నది, 

నాదపందుప్తేలు రేఖా కారమునను నూక్ముయాపమునను _పృపంచీకరణ 

మును జేయుచున్న విధమును చిచ్చ కి విశదము- చేయుచున్నది, శ్రీ 

చక్రమును పుట్బ కృనిరూపణమును నాదము రూసనేఖావిలాసమున 

వ్య క్తముగాంగల విధమును నిరూసించుచున్నవి, చిచ్ళ క్రినుండి ఆ కాళము, 
ఆకాశమునుండి వాయువు, వాయువునుండి అగ్ని అగ్నినుండి జలము, 

జలమునుండి పృథ్వి, పృథ్వెనుండి చరాచర, ప్కృపంచము కలుగుచున్నది, 

చిచ్చి పృథ్వీత త్త మునందు _ఆకాశత త్త ్ వమునందువలె వ్య క్ష మగు 
చున్నను జీవజాల యులకు పృథీత త్త సముగోచరించినట్లు ఆకాశతత్తకు 

గోచరము గాకున్న ది, . సర్వవ్యాపక మైన. చిచ్చీ క్రిని అనుభన వేద్యము 
చేయుటయే సకలయోగ ములకును సకలశాయ్రములకను, మం,త,మయు 

కా 
లకును తం తృములక్రున్కు కావ్యములకోను కళలకును ప,యోజనము, 

© 

క్లో త్తు శృుతివి పృతిపన్నా తే యదా స్టాస్యతి నిశ్చేల్యా 
ధా వ-చలా బుద్ధి సదా రోగ మవాప్ప్య్టనీ, 

అవ్యక్త క్షమెన చిచ్భ కీని నువ క్షమైన ఉఊపాధిమూలమకున గపాంచుట 

పురుషార్థమునకు ప్రయోజనము, అవ్య క్తమైన చిచ్చకి కి .నాదరూప 
మున నుక్రతోశ వరుగ విశ్వస్థితికి ఆధార భూతము, విశ్వవ్యాప్త మైన 
నాదము గశావాపముసే విక్వస్థితికి వినిమోనపడుచున్న విధము 
4 శడిమయో ) శక్తి విశచము చేయుచున్న ది, కళారూపమెన * రేడియో 9 
శ్రి కబ్దహాప మునన్సు శబ్దము అక్షరరా ప మునను, అక్షరము పదరూప 
మునన్కు పదము ఆర్థరాపమనను పరిణామమును బొందినవిధము 
బ్రహాండమునందుపలె * పిండాండమ నందును శ్రాహ్యా మణచున్నది, 
హీందూవిజ్ఞు న, ప్రతిపాదిత మైన మంత్ర తంత్ర యోగశాస్ర్రములు 
పిండాండమునందు ' ఓ (గ్రైవిద్యారూప మున సేపరమార్థమను సాధిరచుటకు 
వినియోగపడుచున్న వి, . . 

(ప్రపంచపరిణామమునందు మూనవజేవాన్ను. . 
ర్లత మైన పిండాండమునకు లకు ముగ నున్నది... 
డియోక్ట కిని యం తృసాభనమున శబ్దరూపమున . పృత్యకుయ 

చేయయలవిధమున (బైహండవ్యా ప్రమెన _వైశన్యశక్త్తి క్రిని _ మం త్ 
రూపమున దేవామునందు ప పృత్యకుము చేయుట మంత శకా స్ర్రయనప 
ప, మయోజనము, ప్ర మంత ర్కొకాస్రుము వీజామరరూపమున చె వైళన్య 

స్ట క్తి నావాహనము చేయుచున్న దే అక్ష్కరమునందు ముం, త్ర త్రబీజాక్ష 
రములు ద్రుపంచసాధనములై న కని కి యాళక్తలకు 
నము గలుగజేయుచు సాధకులసంక 
గలుగ౦జేయుచున్నవి, మ 

(బ్రైహాం ణాంతే 

విశ్వవ్యా ప్ర మైన 

సంచల 

జేయుచు: వనం క్త కోలను సించాండమనందు ప ప్రజ్వాలింపందే 
కొ ద్రుమునందు : పురువ. విద్య శై , శ్రైవిద్య, కానువిధ్య, 

Pr 



అనావహాతము 

ఘా*రవి ద్యాదుల ఉసాసన సాధ్యము, 
మైన మోక్షుయనకు సాధనభూతము కానీ మం త్రోపాసనము 
ఇతర యోగవిద్యా భ్యాసమువ లె చే పరిత్య్ధాజ్యము. పుడు హర్షనునకు 

సాధనములై న అర్థకామములును భర్యావిరుద్ధములు గాకుండుట 'నుంత్రో 

పొసనమునకును మూగవిచ్యాభ్యా సమునకువ లెనే పరమార్ధము, మం శ 

కాత్రుతుండు ధర్మయు క్ష మైన ఆస్థాన! కా 'ేశ్వరీ రాజం 

శ్యరీ తి, శ్రీ విద్యోపాసన సాధనముగ నిగమాగ 

వురు హెర్భమునం దు చ్రుధోన 

ఫుర సుందరీ బేవీపర మెన 

నుములు నియాపించుచున్న బి. శ్రీ విద్యోపాసనాంతర్జత వై మున కుండలినీ . 

యోగము మం త్రీ సిద్ధికిని ఆప్ట సీద్దులకును “మోకుమునకును సాధనము 

గాలలవిధమును పుట్బకృ్కనిరూపణము విశేదము చేయుచున్నది. 

కుండలీనీయో గము:-- * పరా వాగ్యూలచ క్ర స్థః పశ్యంతీ నాఖి 

9 హృదిస్థా నుధ్యమా జ్ఞ జేయా వై ఖీ కంక దేశగా), చైతన్యకి క నిశా 

(బ హాం ంచాంతర్దత మెన పంచాందమ నకు ఆవాహాన శగాగలవిభమును 

సం 

కుండ 

రూపమున ఉచ్చ్వాస; నిళ్శా్యాసములను గలుగంజేయుచు పింణాం 

శములందు శివళేక్తూల సంమోగమును గలుగ౭జేయుచున్న ది, (బ్రైహాంచ 

మునందు మాయాశ క్రినివలె పిండాండమునందు మనశ్శ కిని స్వాధీనము 

చేయయగలవిధమును కకుండలినీమోగము విశేదము చేయుచున్నది. బృ బృహ్లోం 

డమునందు నాడ బిందు కళా పరిణావములైన వర్గ మాలాక్న యులు 

దేసహామునందును వర్ల మాలాక్షర కే క్రలరూ పమున నంత ర్య్యూతము లై 

యున్నవి. బృహాండాంతర్షతములైన భూలోకము భువగ్ష్లోకము, 

సువర్ధోకము, మహాభ్ధోకమ్ము జనలోకము, త పోలోకము, సత్యలోకము 

పరమైన శ కలు పింజాం'! శమునందు 'బేహమునందును అక్నరర్యూపమున 

నంతర్షతీము లై సృప్తకమలరూప మున వృతిష్నితము న్రైయున్న వి, 

శేడియోక కీ కి తంతిముసిమున పరీస స్ఫుట వసవిగీమున, కుండలీ నీశ క్షి 

కుండలీనీ ప ప్రబోధమున పరిస్సుట మగువిభ మును కుండలినీ మోయు 

బోధించుచోన్న ది. 

మానవుడు చేస గాము కాకను చేహాధిస్టిత మైన దేహి. మానవళనీ 
రము విచి తృనిర్థాణము, చీవశాలస్త్రము, జంతుళాస్త్రము, శారీరక 

శాస్త్రము, భౌతికశాస్త్రము రసాయనశళ్యాాహ్త్రమ్మ్కు జీవవికాసము 

నకు దేహాంగవికాసము వినిమోగపడిన విధమును విశదము చేయు 
చున్నవి, చైతన్యశక్తి ఖాతికస్వయాపములందు 
మును స్వయంవ్య _క్రిత్వేమును 

'దేహాంగములం. ప్రమాణములు. స్థూల నూత కార ణచేహములందు 

స్టాపిత మైన చిచ్భక్తి స్వయం ప, కాళమాన మైనను (తిపురావరణ 

బద్ధమై అ పృత్యకుముగ నున్నది. మానవ చేహములందునుు సకల 

పిండాండములందును 

కమును 

స్వయం సృకాళ 

బడయలల విధమునకు మానవ 

గలిగియున్న ది, పింణాండములందు ప్రార ర్ల వ్యాపక మును 

గలీగినను అప ప్రుత్యతముగ నున్న చిచ్భ కి కిని స్వాధ్నము చేసికొనుట 
(శ్రీవిద్యకపను, తదంగమెన కుండలి నీయోగము నకును ప ప్రయోజనము, 

ఫనీయోగము విశదము చేయుచున్నది. చైతన్యళ క్తి హాగ్ ౦ సః, 

(బ్రహాండమునందువలె చిచ్చ పి క్తి పూర్లవ్యాప 

| చంద్కనూర్య నాడులు 

రల 

కుండలీనీళ క్రి వయా (బ్రన్గాదండి 'జేజామునందు బి,సి ట్రైస్మారంటృము 

మొదలు ముడ్డిప్రాస (C060౫) వజకును వ్యాపించియున్న ది, 

సుషు న్నూ నా డి ృహదండినడుమగ పసతం కురా సమున 

వ్యాపించియున్న ది. ఇణాఫీంగళొ నాడు లు, చరి దృసూర్య నాడులు 
మాలాధారస్థానమునుండి ఇెడలుచు మన్యగ్థానమున రగు 
సుషుమ్నా నాడితో సంయోగమును పొందు చున్నవి. సుషోమ్మూ నాకి 

డుచిః ని కంది నం ది సాం? క్ స గ యఘు కుద్ధచిచ్చ ్తికిని, ఇణాపింగళలు చర్మ డస గ్యక క్షలకును ది న్న ములం 

దం సుషుమ్నకు ఎడమభఫొగమునందును పింగళ కుడి సాగమునందును 

మూలాధార స్థానమునుండీ బయలుబేటి చృక్కస్థానమలంగు సుషున్నును 

కలసీకొనుచు - అజ్ఞుస్టానమునందు సుషుమ్నలో సం న సన 

పొందుచున్నవి, ఇణాపింగళానాడులు సుషుమ్నా నాకిక ఎవమ కుకి 

నె సులనుంగి నృదతీణము వేయుచు చ్యక్తగ్ధానములందు కటసికొను 
. జ wre wpa న హై చున్నవి కహటస్థానములు, చక్రి నము గుం శిస్టాన ములు, 

న్గూలబేహమునందు గ్రంథిస్టానములందు టేహెమునం ను హ్యెసకమై 

యున్న ఇడాపింగళల సంయోగస్థానములు ఖీ కీస్టానాసుల హాం 

డమునందలి శే కల నాకర్ణి ంచుచున్నవి, లొహ్యాభ్యంతి పులు 

జ కా * న్ ( ట్ 1 న క్కన్థైనములందు యోగయు క్రములె ఘం న్రాణ వ హానులను చీభాము 

| నందు ప్రృసరింపంజేయుచు జీవనయాత్ర /వినియాగపదు చున్నవి, 
ఇజడాపంగళొ నాడులు మూలాధారమునుండి అబ్బస్థాన మువలంకును దశ 
(శ్రునముణమువిఫమునను ( 00121) నుషుమ్నకు | సృదశీణయు చేయుచు 
చ కస్థానయులందు కలసికొ నుచు నానోవణాంో హాంములను చేయు 

చు ప్రాణ స్కవాహమను క్షేత్రం న దగు (దృసకంపంజేయుచు 

న్నవి. 'నొగబంధమువిగధమున ఇచా పింగనె సషువగ్నా నాడులు 

సామాస్యముగ (స్కకృతినిద్ధముగను స్టయాముగను త్రండి ఫం 

మును స్రనహీంపంజీయు చున్న న్కుయోగ ధార: ఎకు రగా భ,ఫాహామును 
ల 

స్వ్వాఫ్నము చేకికాని బేహాద్వారనులం యును, స్వ 0% లంగునః 
wr 

యక్ ₹ఇ LU సంక గర్భాన * షః ఎద ముక 

గృవహీంపణకేయుచున్న ది. స 'ఫగంపదాగ్గను లంకును ప్రార చేతిన 
ముసుమున వ్యాషక మైయున్నను భూత పదని మునం కు 

tp 
స్యరాపములం దాకాశత త్త పమ శ్రీ ణం దుముయు న్ను పృశ్వీక త్త ఇయు 

స్కబలుటయును సంభవించుచున్న ది, భంచి [నాతిరు లును ననులోమ 
విళోమమార్ల మున వృపంచీకరణమును బవ లయునున్నవిఫమును భూతి 
ములయుత్న త్తి త్రీసితిలయములును పంపి? ఆమాగ్లయను తెలుష్రచున న్ని, 

సృష్టి పరిణామమునం దాకాశపరమాణును సృక్థ్వీ పరమ ణువ్రగ పరీ 
మించుచు కత తృజ్ఞున కనంతేములై న క్ర, రులు శల్ప్చీంపణును 
చున్ని. అకాకేరరహణనుంక పరిభ్రూర్ల ణు? వ్యా స్తమియున్న 

తన్యకళ_కి పృధ్వీపరమాణువునందు వ"కేపావరణములందు ప్రంభఖించి 

ణీ మట పృథ్వీ జల తేవేనాయుతే శ్రీ వ్రములం ఓంకేర్ల 

తమై యున్న చె తస్యశక్తిని ప్రృజ్వలింపంకేసి పరమార్థమును బడ్యము 
టయ ఇతరయోగములకవలె కుండోలీనీయో గ మునకను. పరమార్థము, 

౭౨90౦౦౦ నొాడులందును ప్రాణశ క్యలను 

$ hy 

మణవిధ భు న చక త్ర, గుం శిస్థానమలందు 



చిత్రము ౧ 

కలసికొనుచున్న విధమును ౧-వ చి త్రపటమునందలి మూడుచిత్రములు 
తెలుపుచున్న వి, వివయధ్యానము బాస్యాసాధనములమోంద నాత్మశక్తు 
లను లగ్నము చేయుచు నాత్మ చికాసమును దుర్గ భము వేయుచున్న ది. 

కుండలినీశక్తి _. స ప్తక మలములు;--- ౧ మూలాధారము, ౨. 

స్వాధిస్టానము, 3. మణిపూరకము, శి, అనాహతేమ్యు ౫, విశుద్ధము 

౬ ఆజ్ఞాస్థానముు శి, సహస్రారము _ 'స్పప్తక మలములం, ఆగమ 

శాస్త్రము లీస ప్తకమలములను వి శేవముగ వర్టించుచున్న వి. సనకుండు, 

_ సనందనుండు సనకత్కు_మారు(డ్కు వసిష్టుడు, శంకరుండు, అప్పయ 

దీక్షితులు మొదలగు నాగమళాస్ర్రజ్ఞులు కరండలీ నీరో గమును నర్జించిరి, 

ఆగమములకు సన్నిహితసం బంధముగల మం త్రయం శ్రృతం త్రృకాస్ర్ర; 

ములును నీయోగమునకు ప్రాముఖ్యము నొసంగుచున్న వి, ఆగమశాస్త్ర 

ములకు (ప్రధానమెన (శ్రీ విద్యకు కుండలీ నీరోగము హృడయముగ 

నున్న ది, 

త్ం 

అది. | ఏం 

ట్ 

| 

యం మం 

8 



ధవ చిత్తము ౬: 'విశఘుదము 
మ లీ, “ద. 

కలరస్థానము ; ఆకాశత త్త సము" 

అనాహతము. x 

చిత,ము ౭: అజాదన ' 

బ్రూమభ్యస్థానము : మన_స్హ!త్త్వము 



రీ 

వ, చతుర్భీ శీ కణ శృివయువతిభిః పజ్వాభి రపి 
UYU ల 

శ్కభిన్నా భిళ్ళంభో ర్నవఖిరసి మూల పృకృ్ళతిభిః, 

చతుళ్చత్వారీంళ ద్వ సుదళకళ్లా శో త్కివలయ 

శ్పిశేఖాభిస్ఫార్థం తవ శరణకేణాః- పరిణ తాః, 

ల. - --సౌందర్యలహంరి, 

శా, తల్లీ ! నలువురు రుద్రు,లచేతను, శివునికం శె 'వేజయిన 

రేవురు శివశ క్రులచేతను, తొమ్మిది మూల పృకృతులచేతను, అస్ట్రదళ, 
పోడళదళ, 'త్రీవలయనేఖల చేతను నీకు నిలయ మయిన శ్రీచక్రము 

నలువదెనాలు గంచులు గలది, శ్రీచక్రము . త్రీకోణాస్ట్ర కోణ 

దశకోణద్వయ  చతుర్దశకేణము లనియెడు నయిదు శ కిచ కృముల 
చేతను, బిందువు, అష్ట్రదళము పోడశదళము.. చతుర శ్ర్ము అను 
నాలుగ శివచక్రమలతోడను 
క్యు భయరూపముగా వెలయు చుండును, 

గూడి నవచ క్రాత క మయి వివశ్ట 

మో సమునీలతృంవిత్మ మలమకర నెకర సికం 

భజే హంసద్వస్ర్వం కిమపి మహతాం మానసచరమ్, 
యదాలాపా దష్టాదళ గుణితే విద్యా పరిణతి 

| య కే 
ర్యడాద త్రై దొ సా ద్దుణ మఖిలమద్య్య్యః పయ ఇవ, 

.. --- సౌందర్యలహరి, 

శా శలీ 1 
ట్ి . “లగి 

మందలీ మకరందమును గోలి మై మజిచి యున్న యోగుల హృదయ 

అనాహతము 

వును నూనససర స్పున నున్న యని ర్వాచ్యమహిమగల శివశివాత క 

మనెడు హంసమిభునమును నే నేవింతును, 

మానవ శరీరమునం దూర్గ కాయము ప్రాణ పృ 

కాధార భూత ముగ నున్నది, _ద్రహ్గదండియం దలి సుషుమ్నా నాడి 

ప్రాణరకణమునకును ప్రాణపోవ.ణమునకును మాలాధారముగనున్న ది, 
(WU 

. జ 
పా జ జై జ న 

శరీరమునందలి గ ,౦ధి మృర్శస్థా నములందు వాణ ప వాహము యథో 

చికముగ జరగునపు జాయురారోగ్యములు సహజ మార్దమున నడచు 
పాణ ప వాహాము చుండును, నరములశ్ల క్రియును నాడులశ క్తి యును లాప్! 

పృవాహమున కభ్యంతరము గలుగు మో (ద నాధారపడియున్న ది, ప్రాణప్ర 

నపు డభ్యంతరములనుతొలగించుటక యోగము సాధనముగా నున్నదిః 
పటమునండలీ కమలస్థానములును, మృర్శస్థానములును సాధకులకు పై 

. ప్రొొప్రనాహమును జేయుట క భ్యాసము చేయుట కుపకరింప(గలవు, 

బహాండమునందు 

చిచ్చక్తి వూర పృయోజనమఃలను సమకూర్చుటకు ఫూ నర్షత్వమును 
బొందవలసీయు న్నది, మహాశక్తి ఉపాసకులకు వారి సంకొల్పమునకును, 

నుపొసనమునకును ననురూపమెన ఫలమును గలుగంజేయుచు న్నది, 
ఛగవద్దీత యును నీయర్ణము నే బోధించుచున్నది. 

శ్లో, యే యథా మాం ప్రపద్యంే శాం స్ట్ వ భఛజామ్యుహమ్, 
మమ వర్తానువర్తం లే మనుష్యాః పార! సర్వశః, = 

పురుషార్థము :--- హీందూమత ధర్మ సీద్ధాంతములకో ధర్తార్ధ 

కామ మోక్షరూపములైన చతుర్విధ పురుహెర్ధమలందును. మోక్షము ' 
పరమార్థము, ఇతర యోగములవలె కుండలి నీయో గపర మైన లయ 

యోగమును నీ పరమార్థమునకు వినియోగపడుచున్న ది, సృష్టి ప్రి 
కకొమమునందు చిచ్చి క్తి ఆకాళశత త్త (మునుండి వాయుతే_త్తే షమునం 

దును వాయుత త్రీ ప్రమునుండి అగ్నృిత ర్ల ప్రమునందును, అగ్నిత_త్త (య 
నుండి అ_ఫ్పత్స ప్రమునందును అ_ప త (మునుండి పృథ్సీత_త్త (ము 
నందును నధోమార్షమునను వైఖరీరూపమునను వికారమును పొందు 
చున్నది. ఆథోగతిని సవికారముగ నున్న చ్చ శ్రీకి ఉర్గ ప్రగతిని 
నిర్వికారత్వమును _'సమకూర్పుట యోగము, లయరణోగము పృథి 
వ్య ప్తేజో వాయుత_త్త ములను శ్రనముముగ ఆకాళశతత్త్వమునందు ' 
లయము చేయుచు చిచ్చ క్తి ని ప్రజ్వలింపంజేయు చున్నది. పృథ్వీత త్త ౪ 
మునందు. -పరిమీత మై ప్రక ప్రముగ నున్న చిచ్చక్తి  ఆకాళత త్త 

శారి | పరిపూర్షమును -నేకమునునై న చిళ్ళ కి 

కే తృయునందు (సిండాండమునందు ఖఠిడమును భిన్నమునునై న 

పచాపహామున . 

యోగమువలన నపరిమిత మగుచున్న ది, చిచ్ళక్తి ఊర్ధ్వ్యగమనమునందు 
_మాంశపడియున్న చ్వారములను తెజటచుచు శక్తి ప్రువాహమున 

ఏమిథునమ పలికినపలుకు లన్నియు నష్టైదళ | . ఎక ములను త్ లయించుచున్నది. తేజస్సు క్ట్రోలముంటయందును 
విద్యలుగా మాజుచున్న వో, ఏజంట దోహములనుండి గుణమును _మట్టినూనెదిపమునందును, 

నీటినుండి పాలనువలే (గ్రృహ్లించునో,' వికసించినజ్ఞాన మనెడి కమల | పృ 

పదా 

కాశమాన మైయున్నను. జడపదార్థములందుకంశు నిర్మల స్వచ 
ర్థములందు (౧౫922696) ' విశద్ధముగను; వ్యా ప్తముగన్యు 

'రేడియమునందును - 

IY 



(ప్రబలముగన్యూ చుందరముగను గోచర మ;సచున్నది. ఊదాకిరణ 
ములు: శేడియముకీరణములు కాంతి ప (ప్రభావమును విశదము చేయు 
చున్నవి, . 'శేడియోయం క్రములు వి్వేవ్యాపక మైన నాద. ప (ప్రభావ 

(Td (i 

క 

క 

బంట 

చయ సట tse 
ఇ 

గ 

పానము, 
oe వు విశుద్దేచ క్రస్థానమ, రీ, అనాహత చ 

“3, మణ్తారళ చక్రుస్థానము. ౨. స్వాధిష్టాన చక 

బ హరం , కస్టానము, * ద్రహ్మరంధ్రస్థి ఓ _అక్ఞాచక్ర ఢీ 
ము కస్టాన 

: స్థానము, ౧ మూలోధార చ క్రస్థానము క, uw 
గంధి. ద, (ట్రైవ్మాదండి చివరసోగము.. చ, 
ప్రాబిర. ట్, హృదయ గంగి, త్ర శ్వాసకోశ గృ గ ంథి, 
ప కంఠ. భ్రుంథి, గ. ట్రూ మధ్యస్థానము, జ, సుమమ్న 
డు బ సనండి, 
J 

స్థానములు? నున్న వి, 

ప్రపంచయనకును నాలయము_వర్ల నాతీతము, 

నందమును గలుగలజ్ చేయుచున్నది. 

శ 'చిచ్శక్తి నాత్యానుసంధానము చేయుటవలన 

| కద్ధ కామములు 

| ప్రతిబంధము: గాదు ధర ర్మ వరుద్ధ మై మెన' 'యర్థకామా రాధసయ్ (ప 
వికుద్ధమై పురు సార్డసీ ద్ధికి 

వారిలమ్యమ 

బాహ్య చారసాధనములంధు 

సంభవిం చుచున్నవి.. 

మును తెలుపుచున్నవి, దూర శ్రవణా దు చూరదర్శ నయం త్ర, యలు" 
+ నాదకాంతుల సర్వవ్యాపకత్యమున . వెల్లడిచేయుదున్నవి, మానవ 

దేహాంతస్టములైన సప్త ప్త కమలస్థానములును విశ్వవ్యా స్తములైన భక్తి 
ఆస్థాసయలందు స సహా సా గ్రైరస్టానము _ సకల. 

సహస్రార పృ భావము 
శేబ్ద గ గృహణ రూప గ్రహణ, దూరదర్శన, దూర శ శక నాదే న వణ. 
దర్శన యం తౌ దుల కతీత మైన నూమై' తీనూక్రు మెన.. శళ్త్యాలయు, 
ఆత తనాదానునఏధానము వైఖరీ, , మధ్యమా, పళ్ళ శ న్లీశత్తంప్ మూలమైన 
పరాళ క్రి ని సహస్రారమునందు సామాత్కారము చేయుచు బహాో 

J 

విద్యుచ్చ శి యంశ్రాలయమ్ష న కిభీకమైయున్న ను తంతులతో 
నియతేరీతిని ననుసంధానము గలుగునపుజే విద్యుచ్భక్తి క్తి 
నియతే కార్యములు నిర్వ _క్రీంపంబడుచున్న వి. 

వ్యాపించి 

విశ్వవ్యాపక మైన 

సర్వత్ర, వ్యాపించి 
సిద్ధించుచున్న ది, శ్రాషాస్థితి (బ్రహారం భృయుఖము 
నా తౌనుసంధానము చేయుచున్న ది, పురుహేర్షసిది 
సామాన్య ముగ (ప, తిబంధకములుగ.. గ. నున్నవి 

ప్రరుహిర్థమనం దర్ధకామారాధనము సాధకుని లక్ష్యుము నాగోతర 
మునందు లగ్నము చేయాచు పత నముసకు మగు చున్నది. 
ధర్యావిరుద్ధ మైన యర్థ కామా రాధ నము (పకృతి నిద్ధమె పుఠకుషూర ధ్ధ సిద్ధికి 

(ప్రకృతీ 

మానవులకు 

సేద్దముగ నున్నను. 

ఖం డములై లన, వాహ్యుసాధనములందు. 'ఇగ్నమగు చు 
ధర్థానుసంధానము దుర్దభ మగుచున్నది. కుండలినీయోగమును 

లగ్న  మైనపుకు వామాచారములు' 
. సమయావారులై న కుండలీ నీమో నోపాసక్రలు 

(త్రీవ్రర సుందరి. నాత్తైనుసంధానము. చేయుచు మూలాధారమునందు 
కుమారిని, అనాహత మునందు యోపీ సిని సహ ్రారమునందు పతి న వృతేను 
నావాహనము చేయుచు. శుద్ద సచ్చిద్యోగసం సంజాత మైన 
మును బొంద్రుచున "న్యా సరు. కాహిచోడలై స న 

పురుషార్థము 
నను చిచ కి వ 

(ద్రృతిబంధకముగ నున్నది, 
పురుషార్థ సిద్ధి కఖండయమెన యభ్యంతరసా ధనము 

అననం : 

శ్రా యులు, . కావాలికులు 
వామాచారులై. 'భాపాన్లుసంధానమునందు గూల ప్రపం చమునం 

దజ్ఞ్ఞానస సంజాత మైన విన యానందము ననుభవించు' చు కుండలినీమోగమ్ము 
నకు ఫలములై న కౌమారీ బె ౦దవళ కూల కసొర్షమలను గల్పించి రాక్షస 

| కోర ముల సాచరీం ౦చుచున్నారు, సనా స్రారభక్రషనండు. ౨౬-వ త్ త్ర క్వ 
మ్య; విలసిల్లుచున్న . ె౦దవళ్ళ కికిని, మద్యమునకును సంబంధమును 
గల్ఫించుట రహస్య సాధనలు గలుగంటే సెడి పరమా నర్గములకో నిదర్శ 
సము... కన్యావ్రూజయాను. నితరవామాచారములును' ఆ చారవిశాచముం 
దుస్పరిపాకములు, స న స్పప్త్పకమలళుల సౌమాన్యనివర యులను. -నీవ్యాసము 
నందుయల పటములు కోన్యమే. “తెలుప్పుచున్నవి, | |. 7 



రం అనాహతము 

త్త జ్ఞానేంద్రియ రంగు మండ 
0 

_నావముము స్థానము తత్త పము మీ దళములు వర్ణములు ములు ' లాకారము 

ఓం సహస్రారము శిరస్సు ఆత్మ అనంతము ౧౦9౦ ౧౦ 60 

త్రము బిందువు , ఆజాచక,ము మనము మనసు ౬కీ 3 సం, మం చిత్ర ౬ TS భూ cI న 9 మనస్సు 

ఏన విశుద్ధము శంకము ఆకాశము ౭౨ ౧౬ ' అచ్చులు నిక ససము తెలుపు చక్రము 

శకము 

రీ, అనాహకేము  వాదయ వాయువు uy ౧౨ కృఖగయ్య సరచలనము  వ్ర్యోనుము సుట్కో_ణము 

. జ్య చఛృజ్క స్పర్శము 

రు ఇాట్కరఠ తక్కు 

2, మణిపూరము నాఖి అగ్ని (౨ ౧౦ డ థు ణ్యతం వ్యాపనము ఎరుపు తి కోణము 

థ్క ద్కధ్క రూపము 
నృప Sy] భు చకువు. 

౨. స్వాధిస్థానము లీంగస్థానము. అప్పు ౬౨ ౬ బృభ్కమ్ము సంకోచనము తెలుపు అర్థచంద్రము 

య్యర్క ల రుచి 

జిహ్వా 

౧. మూలాధారము గుదస్థానము భూమి ౫౬ ౪. వృక్కేవుస సంయోగము. పసుపు చతంపో[కాము 
“గంధము... నం. 

మ్రాణేషిద్రియమ 
'మూలాధారాది కమలములకు సంబంధించిన విశేహాంకము 

లాయావిమయశీర్ష కలందు ప చురింపలుడును, సామాన్య విషయ 
ల 

(గ్రహణము గలుగుట కై _ప్తకమలముల చిత్ర్రములును నిందు 

'ప్రచురింపలడి దినవి, “అశాహాకచ, క కృస్వరూప స్వభావములు నిచట 

సవిస్ట సరముగ6 'బెలుపయుడినవి.. కందిరనీయోగచి శ్ర పటమును (౯ - -వ 

చిత శ్రమ) అనాహత చ క్ర పటమును (౧౦ - వ చత త్రము సప్త్పకమ 

లకోలను .అధయకాస్త్రినహారమగ వివరించుచున్న వి. _ ' 

అనాహఠము : వం - పృదయస్థానము. ఎస్టకపువ్పకాంలివల 

ప్రకాశేమానము ; 
_చ్యాదశేవర్ద యు క్తమెన 'జ్వాదళదళయా క్ర కము$ వటో్కోో ఇాకారము, 

_చాయుమండలమ్యు ధూమాభముగల కర్ణి కాయుతేము 5 కర్ణి కోపరిభాగ 
: "మునే నూర్యమండలయుతీము 3 కర్రీ గీ కామధ్యమున విద్యుతో్కోటీనిభ 

ఛాసమ'న త్రి తి కోణము, దాని కూర్ధ్య్వమున కృష్ణ సా రాధిరూథఢమును, 

భావధాసరాళ్గమును చకుర్భువమను అంకోశీసా _స్టమును నై. నే 

కో ఫి గృ ఘు జ; కళ, జ య ఇఫ్ ట్వఠ అసెడి | 

మానసపూజాస్థానము, 

వాయాలీజము; దాని క్రోడమున) సమీపమున ద్విభుజుంయను, వరాభయ 
కరుఃడును, తికేత్రు తు (డును, హంసవర్జురడెన ఈశ్వరు:డు... ఈ కర్ణిక 

యందు ర కపద ద్మముమిాందను పీతవర్లయు ను చతుర్భుజయును, పాళక,. 

క్ట్త్ర న స్ర్రయును, . సర్వాలంకర ణాన్విత 

యును, సుధార్జహృదయయును, కడా.లనూలాధరయును నైన కాకినీ 

| _క్రీయా; మధ్య త్రి త్రి కోణమునందు అర్థ-చం ద (ద్రుబిందురూపమ. _స్పకుండును 

.స్వర్ణవర్థుయమ, కామోద్దమోల్ల సితుండున వైన. చాణలీంగళివుడు; 

చాన్మిక్రిందను స్థ సిరతరదీపకలీకాకార హంసరూపియైన జీవాత్త్మయు, 

ఈకర్ణిక కి, ందనో ర _క్తవర్షమున్యు ఊర్ల ద్ధ్య్యముఖమును గల అష్టదళపద, 

మును "ప్లయ్యది కల్చనృమరత్న జీదీస కాత పపశాకాద్యలంక్ళక మైన 
ది 

కనులస్థానములందు అక్షుమాలాధారమునను 

పరమాతే త స్వరూపమును పొందలోల విధమును అనావాతవూజావిధాన 

| ముదాహరింప యుడినది, స 





' వీజము జవత ధాతు లింగ ఇతర తత్త్వ గంథులు లశకములు 

వాహనము వాహనము శక్తి యోని నందధోూోగము ఆ! 

సత్యలోోక ము 

సీమ్ కంభువు హాకిని ఇతర మసాత్తు తపోలోకము 
(త్రికోణము నూకు పృక్ళతి 

హిరణ్యగర్భుడు 

[రుద్ర ర్ర్రంగి 
హూం; సదాశివుడు . శాకిని శ్రికోణము భట్ల స్యాత, జనలోళము 

శ్వేత గజము శోల్రేంద్రైయము 

వాగింది మము ల 

యం; ఈశుండు కాకిని " బాల స్పర్శత న్మాత, 1 మహారగోేకోము 

కృష్ణమృగము త్రికోణము తష్టగిం ద్కియము 

గుహ్యూకి ర్కేం్యద్కియము 

గా విస్ణుగం థి 

రం; నృహభవాహన లాశీని త్రికోణము రూపత నాత్ర, స్వర్ణోశము 

మేసుము రుద్రుడు చతురిం ది యము 

వం; గరుడవాహన డరాకిణి లీంగ రసతన్మాత్స భువరోకము 
మకరము విష్ణువు త్రికోణము జి హం ద్రియము 

సస్తకర్మేం ద్కియము 

. వ్మా్రంథి 
లం; హ౦సవాహన  డాకీని సయం భువు గంధళ నాత్ర | భూలోకము 

ఐరావతము ట్రా (త్రికోణము శ్రూణోం దియము 

పాదకర్తేం దియము 

సుషుమ్నా చాడీమార్టేణ అనాహక చ క స్థిత పార్వతీసహీత 

శివాయై నమః, అనాహతస్య కబ్దస్య తస్య శబ్దస్య మో ధ్వనిః, ధన్వ'నే 

' రంతరతం జ్యోతి దోర్టతిర ంతర్షతం నును తననో విలయం యాతి 
చ జ ౧ - 

తద్విప్లోః పరమం పదము. కం నమః. హం సళ్మివస్సోహాం హంసః, ఖం 

నమః... హంసళ్ళివస్సోహం హంసః, గం నమః- హంసశ్నివస్నోహం 

హంసః, ఘం నమః- హంసళ్నివస్సోవాం హంసః, జం నమః- హంస 

అనాహతేచ క్రమము 

మణివ్రూరక చక్క 

తనుస్సు 

తనుస్సు 

తనుస్సు 

అనాహతమునకు (క్రిందను మూలాధార్య 

కములు సిని విశఘుద్యు అజా, స 
లును బని విశుద్ధ అజ్ఞ సహస్రార 

లును గలవు, హ్నదయసానను జీవాత్ సానము, జీవాత లవు, హృ స్థ న వార్మస్థా వాత్మ 

గి 

రవీ 

అగ్న 

అన్ని 

అగ్నీ 

సప్పకమలములందును నుఇ్య్వస్థానమునం 

దుండుటవలన కుండలినీశ క్రి పృబోధమునకు విశేపోభరయోగముగ 

స్వాధిష్టాన; 

చక, ము 

ాణశీప్తలను 

శ్నివస్నోహం హంసః. చం నమః. హంసళ్ళివ సోహం హాంసకి, ఛం 

నమః - హంసళ్ళివస్సోహం హంసః. జం నమః. హం సళ్శ్మివస్సోహం 

హంసః, రుం నమః _ హంసశ్శివస్సోహం హంసః, ఇం నమః _ 

సహాంసళ్శివన్నోహం హంసః, టం నమః-హాంసళ్ళివస్కోహం హం'సః, 

ఠం నమః- హంసళ్ళివస్సోహం హంసః, ద్య్వాదశదళ సహిత అనాహత 

ల్. «DD చక్ర స్థిత పాఠ్వతీసహిత శివాయై నమః. 

లె 

భూలోకవిమయవాసనలకు వినియోగిం చునదియును, సత్యలాోళారోనా. 
ణమునకు వినియోగించునదియును అనావాతశ్నక్షి నిక్షంయంపలోలదు, 

అనాహతమునకువలె _ నికరచ్మకృములకును దళములు వర్గములు 

గల్పింప(బడినవి, పటము ౯ యందు కోన్గమయునందడు బినరతులు 



సం, 

దళములు :-- దళములు చ క్రస్థానములందు వ్యక్త కము లయ డి 

శక్తులకు నిదర్శనము లై యుండును... మూలాధారము రో డళములన్కా 

సహస్రారము ౧౦౦౦ ౨ దళములను గలిగియున్న వి. అవాహతమునకు 

దళములు ౧౨. 

వర్షములు : — _ సృష్టియందు “నాదము శబ్దముగను శబ్దము 

రూప ముగను 'పరిణామమును బొందుచున్నది* 

లందు .”. సంచలనమును. గలుగంబేయు చున్నది. 

గలిగియయన్న వి, సహ సారము అం 36 ౫[0 = ౧౦౦౦ వరములను 

గలీగియున్న ది. వర్ణోచ్చారణమ సంఐలీంపంజేయ (లశ కలను వర్ణములు 

' ఆక్షేమాలను అంనుండి వమంవజతను అనులోమ " . నిర్ణయించుచుండును. 

_ విలోమమార్దమున నుచ్చరించుట. చి త్తవృ త్తినికోధయునకు సాధన 
ముగ నుండును. అతుమాలాజప . మజపాతరానుళవమునకు సాధన 

" ముగ నున్నది. 

కమలమండలములు 

ణము; 

అన్ని బీజమెన “రం వర్ష ముచ్చరింపంబకుచున్న ది, 

| లందులల శేజళ్ళళ్తల. కావాహన 

జేయ(బుడుదున్న వి. 

అవ్య క్షమెన నాదము. 

వ్యక్తమై ధ్వనిశబ్దరూపములను డాల్పునపుడు ' వర్ణోచ్చారణ మంగము 

_ మూలాధారము. 

వళశవ'స “వర్ణములను, అనాహతము క నుండి క. వటికు(గల వర్షములను 

హతము 

మండలములు ;-- రూపకల్పనయందు శ్రఖలు పృయఖములు , 

శేఖావికాసవిన్యాసములు రూపవికాసపరిణామములకు ప్రమాణములు, 

పంచభూతశ _కీస్వరూప పములను మండలకోణా 

కృతులరు నవగతీము చేయుచున్నవి, పృథ్వీత తత్త్వము చతుప్యో_ 

ణము; అప్తత్త్వము బాలచంద్రాకారము ; లేజస్ట త్త్వము త్రికో 

గాము 3 వాయుతత్త (ము శండు (త్రీకోణములు కలసిన వట 

ఆకాశత త్ర షము మండలాకారము $ అనాహతీము హట్కో_ 

ణమును వాయుబీజమును గలిగయున్నది. యంత్రములు శ్రేఖావిన్యా 

సమన _బీజామీరములను గలిగి శ క్తివశీకరణసాధనమును తెలుపు 

చున్నవి. 

| వాహనములు *— మూలాధారమునకు ఐరావతము. స్వాధిష్టాన 

-|.మునకు మకరము, మణి పూరమునకు మేసము, అనాహతిమునకు కృష్ణ 

సారము, విశుద్ధము నకు శ్వేతగజమ్ము ఆజ్ఞాచక్ర, మునకు ఓజ్క్కర 

మును వాహనములు, క మలస్థా నముల గుణస్ప్ట భావములకు వాహనములు 

చివ్నాములు. వాయులీజస్థాస మైన అనాహతమునకు కృష్ణ సారము 

అధిదేవతలు : మంత త్రశాస్ర్రుమనందు మహర్షులు మంత్ర, 

ద్రవ్షల; అధిదేవతలు వరడొతలు, మం (త్రీములు కామి శార్థశ ఫల సాధ 

నములు, -మోక్నుసాధనములు, మంత్ర జేసకలు ఫలానురూప ముగను 

ధ్యాన జపావాహ నము చేయయకుదురు. నూర్యనమసా్క-ర ములందు 

ట్రోమ్, హీమ్, 

హూక్, హాక్ మొదలగు వీజాకుర ములు పిండాండ బృహాండము 
4) 'ఈ/, 

విసర్భ నములను ఇసుగజేయు 

చున్నవి, అంగన్యాస, కర న్యాసయులం దువయోగించెడి బీజాక్షర 

ములు _మంత్రార్థమన కనురూపముగ నుండును, అంగన్యాస, 

'కరన్యాసమున ఆం, ఈం, డోం, ఐం శాం అః ఫీసాక్ష.రముల 

తోను, రాం, రీం రాం నెం రౌర్క రః 

హం బా క్ట 

వీజామరములతో న్కు 

ప్రాం హౌం, టో వీజాక్షేరయలతోోను 

మాత మయాన్ మంత్రశక్తి. కనురూపముగ 

వీజాతర సంయోగము సూర్షష్థూలక ప్రల నావా 

హూనము చేయుటకు సాధనములుగ నున్నవి. 

అధ 
5౮ 

(|) 

నీవిధముగ 

' భ్యానళ్ళోకము చేవతాస్వయాపఫలములను వర ర్లీంచుచున్న ది. 

మంత, తృ దృష్ట లాదికాలమునుండి యాను కు ద్రముం క్రయలను నిరసించి 

సౌమ్యమం త్ర త ముల _నుపాసించినవిధమును మంత (త్రీశౌయ్రైము. "తెలుపు 

చున్నది. సి '“లమం త్రయుల ఫీజామరములుసు మం త్ ములక 

శీర్ష మెన ఓడ్కొాారమునందు లయమును పొందుచున్న వి, నో శ్రి విద్య 

కును "ఫురుహవిద్యకును (ప్రణవము ఆకాశమునందు. ' 

'సమ_స్టభూూతేములును . .లీనమైనటులు . ప్రణవమునందు . సకలమంతత్రా. 
క్షురములును లీనము _లగుచున్నవి. నిత్యక రానుఫ్టానమునందు నియత 

(ప్రధానము, 

| కర్శ్మముగ నిర్ణయింపంబడి న్న గ్గాయ శ్రీ, తీ నర్మ తృయు భూతకుద్ధికిని, సాయ 



"జ్యజునకోను వీనీయోగపడుచున్న ది. వృణవభీజసాధనమున ఓం 

ఖత ఓీంభువక ఓగ్ 0 సువ ఓమ్ మహాః ఓీంజనః కీంతేపః్క 

ఓగ్ం సత్యం అని 'స సప్తకమలాంతర్భ్యూతే మైన కుండలీనీళ క స్వాధీన 

మగుటకు గాయత్రీ మంత్రము సులభసాధనముగ నున్నది. నిగమాగ 

నుములకు, కళా శాస్రములకు మం త్రృతం తృములకు, సాంఖ్యయోగ 

ములకు ఫురువ. శ్రీ విద్యలకు ప్రయోజనము పురు హెర్ధము. పురు 

హెర్ధమున కాత తృజ్డానము సాధనము గాని చాహ్యవిపయోపభోగము 

సాధనము గాదు. హిందూమలే శాస్త్రకళావిజ్ఞూనమునందు. “ఓమిక్యే 

కాకురం బహవః ఓమి క్యేకాకురం శక్తిః) పరమార్థములు. 

కుండలినీయోగ ము సగుణము లై న దళములు, వర్ల ములు 

యంత్రములు, వాసానముల్కు దేవతలు, బీజాక్షరములు మొదలగు 

సాధనములద్వారా నిర్ధణమైన పరాళ క్తి నారాధింపంగల విధమును 

స్తకమలముల పరిజ్ఞానము సుగమము చేయుచున్నది, 

న్లో, 
య 

శివళ క్రి ర్యదా వాసం కురుతే దేవి! సర్వద్యా, 

రోగాదీంశ్న హరే _ల్లస్య స్వదేహేనచ సిధ్యతి. 

—-—_ఆనందలహారి, 

తా, ఓదేవీ! శివశక్తి యెప్పుడు ఎచ్చట వాసము చేయు 
చున్నదో, అప్పు డాళ క్తి వానిరోగాదులను హరించును, 

జీవునికి స్వచేహాముచేతచే సిద్ధిగలుగును, 

అప్పు డా 

శ్లో, అత్రాన్తే శికునూర్యసోదరకలా చంద్రస్య యా పోడకీ 
శుద్ధా నీరజనూకు త ంతుకతే ధాభారై కరూపా పరా 

విద్యుతో్క_ టిసమానకోమలతనూ ర్విద్యోతి తా ఒధో ముఖీ 
పూర్లానన్దపర న్పురాతివిగళ తీయావధారాధరా,. 

F లావట్బక్ర, క నిరూపణము, 

తొ ఈస సహా ప్రదళపద్మమునందు 6 అమ) అను చంద్రుని 

పదునాజవకళ యున్నది. అకళ చాలనూర్యునితో సమానముగా 
ప్రకాశించునది; ఏవికారము లేనిది గనుక నిర్మల - మెనది. 
పడ్మనాళమునందలి నూకు రమైన దారమును . నూటుభాగములు 
చేయగా నందలి యొకభాగమువలె నూక మెనది, శ్రేన్ధ మైనది 

. "లేక్క పక న్రీముధ్యమావై ఖరీసమస్టిరూప. కోట్లకొలది పోజిస్రరీగల 

వలె కోమలమయిన  యాక్ళతి గలది, "నిత్య పృకాశమాన వై "మెనది.. 

అధోముఖము గలది, వూర్లానందపరంపరనుండి యధికముగ 'సృవించు అ 
చుండెడి యమృత ధారను ధరించుచున్న ది, 

శ్లో ఏతస్యా మధ్యదేశే' విలసతి పరమొవూర్వనిర్వాణళ క్తిః .. 
కోట్యాదిక్యప్రకాశా త్రి తి భువనజననీ కోటిభా?” కరూాప్కా 
కేశా గ (గ్రుస్యాతినూమ్మై నిరవధి విగళ శ్చే్రిమధారాధరా ? సా 

స్వోహెం జీవభూ తా మునిమనసీ ముదా త్ర _క్త ప్రబోధం వహ న్తీ, 

శౌ ఈ నిర్వాణకళయొక్క_ మధ్య ప్ర, దేశమందు. శ్రేన్ధమై 
“నదియు, సృష్టికి ముందే ఆవిర్శవించుటవలనం 'డనకం కే= ముందుగ 

Xo 
3 F 

వాతము 

చేమియు 'లేనిదియు నగు నిర్వాణశ క్ర క్రి గృుకాళిం చుచున్న ది, ఆది 

కోటినూర్యుల ప, ప కాశమువంటి (పృకాశముగలది, మూండులోకముల 

కును తల్లి, ఒక తలవెం డ్రుకకాస కోటి భాగములు చేయంగా. నం దొక 
భాగమనంక, పృకూణమ గలది, మిగుల నూకు మయినది, ' . పరిమితి 
లేకుండ (సృవించుచుం జెడి సేనుధారను ధరించునది 5 మణీయు నది 
యెల్లరకు జీవభూత యగుచు మునుల మనస్సులందు సంతోనము 

శేతను తత తే జ్ఞానమును కలీగించుచుండును, 

వో, తస్యా మధ్యా_న్లరాశే శివపద మమలం శాశ్వతం యోగగమ్యం 
నిత్యానం దాభిధానం సకలసుఖమయం కుద్ధబోధస్వరూపమ్, 

కేచిద్భృిహాభిధా నం పదమితి. సుధియో వైష్ణవం తలప ప్తి 

కేచిద్ధం సాఖ్య మేత త్కి_నుపీ స సుకృతిసో మోతమాత్మ ప్ర ప 5 బోధన్, 

తా, ఆ నిళ్వాణశక్తి కియొక మధ్యనున్న శూన్యమందు 
నిర్మలము శాశ్వతము, యో/లకో జనమా (త్రుగమ్యుము నగు లివపద 
మున్నదని “తత్త్వ జ్ఞులు చెప్పుదురు. అది నిత్యానంద మను పేరు 
గలది, కుద్ధమయిన జనమే స్వరూపముగా గలది. ఆ పదమును 
కొొందటు విద్వాంస సులు - క (బెహ్యిపదమునుగానుు కొందఅుబుద్టిమంతులు 
వైస్యనపదమును గాను మజికొందలు హంసమను పేరుగల మోక్షస్వరూ 
పమును గాను, కొందటు అనిర్వచనీయమయిన, అతసామ తార 
స్టౌ నమునుగాను చె పస్పూదురు, 

వో. 'యా నికా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమి 
యస్యాం జాగ, త్రి భూతాని సా నిశా పళ్యతో మునేః, 

గీ, అ, ౯ 

ఏకమున్సు పరివూర్లమును జ్యేతిర శ్రాయమును, నిర్లణమును, 
సర్వవ్యాపక మునునై న పకి క సృష్టి పరిణామమునందు ఖండమున్కు 
పగిమితేమున్సు జో్యోతిర్విపానమును, సగుణమును, కూటస్థమును. నగుచు 
సదాతకమున కసత్కే_ల్పనను గలుగంజేయుచున్న ది, అఖండమైనళ కీ 
నవావరణములందు. వి కేపావరణక' ర్పీతము'లె న ఖండరూపములను గను 
పడుచున్న ది, చరాచరాత్శక ప స్క పంచమము అవ్యక్త కము. పురుషుడు 

చంద్రుడు, నూర్యుయ, తఈకాకేము, వాయువు తేజస్సు జలము, 
పృథిహ్యది నవావరణములందు భాగిల్లుచున్న ది. శ్రీవిద్య నవావర 

ణములందును నూమోస్తతినూమ్మమైన ప పరాళ కీ క న్లూలస్వయాపములందు 

| పరిణామము నొందుచున్న విధమును స్ఫుటము చేయుచున్నది, 
శ్రీచక్ర, మో భావమును శేఖావీజాక్షుర రూ పమునను వ్యక్తము చేయు. 
చున్నది, అవ్యక్త క్షమెన శీ కీకి నాద మాదిమవ్య క్రస్యయాపము, 

2 _్రహ్మాండమయమైన నాదకక్త శేభాలీబాక్షరయాపములను పిండాండము 

లందు ' గోచర నుగుచున్న విధమును శాస్త్రములు విశదము. "చేయు 

చున్నవి. ఆకాశత త్ర _ల్లే పమునం దపరిమితముగ నున్న శాదకక్తి 

పృథ్వీత త్త్వ్యమునందు. పరిమిత మగుచున్నది. పరిమిత మెనశక్తి ఆత్మ 
సామాత్క_రణమును దుర్గ భము. చేయుచున్నది, - పరిమితమైన శక్తి నపరి 

మితము చేసి సర్వాత్యత్యమును పరిస్భృటముచేయుట... ఫకలయోగమల, 



Xo అనింగ్య 

“కును పరమార్థము. సకలసాధనములును నీపరమార్థమునకో వినియో 

చున్నవి, క్తి స సృ ఫి పరీణానుమునందు జే, త్రభీర్మముల కనుతాపము 

' కరీమిత వికాసములను బెందుచున్నది. ఆకాశత క్త ప్రయమునం ht 

లను గలిగియున్న పఠాశ క్తి సహ స్రా స్ర్రారమునందుసహ్మ సృశేఖా కాంతులను? 

పృథ్వీత త్త కమునందు పరిమితము లై న శేఖా కాంతులను గలిగి పరిమితేమై 
న శక్తిని గలిగియున్నదె. పరిమిక మైన. శేకిని స్వత స్పిద్ధముగను ప్రతీ ప్ప 

ముగ నున్న యపరిమిత మైన శ్ర_క్తినిగ పరిణమింప జేయుట సకలయోగ 

సాధనములకును ప్రయోజనము, ఊర ర్భ ముఖము లై వికసీతము 

లైనళక్తులు సృష్టిపరిణామమునం దధ్గోముఖములై ముకుళితము లగు 

చున్న. విధమును కుండలినీశ క్రి విశదము చేయుచున్నది. అధోముఖ 
ములును ముకషళిత ములును నైన వ _కీకమలస్థానము లూర ద్ధ ముఖములను 

విక సీతములును నగునపు డనంత మైన భక్తి కీ సర్వవ్యా పక త్వము గలీగి 
_సకలాఖీస్టములును సీగ్ధించుచున్న వి, ఫృథివ్య ప్తేబో వాయ్యాకాళశ 
తన్మాత్ర, లంతర్గ యమును బొందునపు డఖండమెన. కుండలినీశ క్రి 

"ఆకాశత త్ర పస్థౌనమైన సహ్మస్రారయునందువలె . పృథ్వీత త్త స్థన 

మైన మూలాధారస్థానమునందు . సమముగను (పృజ్బలనమును గలిగి 

యుండి, పృథ్స్వీబీజమైన లంకార మాకాశబీజమెన _ఓంకారమునందు 

లయమును బొందును. హృదయస్థమైన జీవాత్మ వివయేంద్భియ 

_'పరమెన అధోగమనమును విడిచి ఆత శ్రిక్షైనపర మైన ఊర్థ సగమనమును 

చేయుచున్నది. నూకు మైన ఆకాశత నార్టాత్ర, సర్వగత మె యితర 

భూతములను లయము చేయలల విధమున _కూటావృతములై న స్ధూల 

భూత తన్మాత్రలు సర్వగత మైన అకాళకనారిత్ర, తృను లయము చేయం 
బాలవు. నాదస్వరూప మైన ర్సీడా్కా్రరము సప _వ్తక మలసంస్థిత మైన 

చిచ్ళక్తి కిని విశ్వవ్యాప్త ప్తమెన చిచ్చక్తి కిని సే శ్రుతియందు 'మేళీగించి 

ఆత్భజ్ఞానమును సమకూర్చుచున్నది. కలమరత్ర యులకు, తంత్ర, 

ములకున్కు శ్యాస్త్రమయులకును, యోగములకోను మూలమైన ఓదొ్క్కారము 

కుండలి నీరోాగ సిద్ధికి సాధనభూతముగ నున్నది, 

ar) . 

యచా త పృథగ్య్భావ ' “మేక్సస స్టే మనుపళ్యతి, 

తత్ర ఏవచ విస్తారం న. సపద్య తే తదా, 

పృథగ్భానమున చాహ్యాభ్యంతరములంద. వ్యా ప్తమైయున్న 

'పరాళక్తిని: “నేకరూపమునం గనుంొనినపుడు (ట్రైహ్ముసంపద ఫ్రా స్యా ప్ప 

మగుచున్న ది. సకలరోగములకును _ పరమార్థ మాత శ్రళ్టైనము, 

 ఆత్మజ్ఞానమునకు సకలజనులక్రును (స శ్యేకయోగములు సాధనములు? 
: నున్నను సకలజనులకును సులభసాధ్య మైన రాజయోగము సమాదర | 

“ణశీయముగ నున్నది, సమ స్ట -విజ్ఞానమునందును నఖండ పాండి త్యానభ 
 చములను. గలిగిన .. (శ్రి శంకోకాచార్యు లపరోమొనుభూతి యందు 
ఇ. శిలీనిక ఆత క ్ఞ్ఞానానుభర భావము హ్రైజ్ఞులకు సమాదరణీయము. 

"ఒక కాలమునందు వ్యాస, శంకోరాదుల యాదరణమును బడసిన 

2 కుండలినీయోగము వ _ర్హమానకాలమునం బపార్థములకును, దుక్షయ 

..ములకును పావై లైనది, ధీమంకు, లీ యోగ రహస్యములను, సణదోను (౧౫౮౦ - -౧కం9) శెళ్లెలీ పెనిమిటి మం 

గపడు 

ము_అనితల్లి 

ములను వర్తమాన పరిస్థితుల కనురూపముగ పరిశీలించి నిగ్గయించుట 

విజ్ఞానస సంరక్షుణవ్యాపనములకు ప్ర, ప,యోజనక రము, 

ప్రమాణ ౫ ంథములు : వ్యాసరజనయందు శ్రీ శ్రీవిద్య, 

ఆర్థరు ఆవిలనుగారీ కుండలినీ కి, లెడ్ వీటరుగారి చక్క ములం౩ 

కోరీదరణవ్యాఖ్యానసహిళ వట్నక్రనిహాపణము సౌందర్యలహరి? 

ఆనందలహారీ మొదలగు. గ (గృంథములును నందలి పబములును వారి యాద 

రమున నుపయోగింపయబడేనవి, 

అనింగ్యను - — ఇదె నూటు శ్లోకముల చిన్న పు _స్తకము, 

తె తిరీయసంహితలోం గొన్ని వైదికపదములు * పదపాఠము* నందు 

విడిపోవునవిగం గన్చట్టును. అట్లు కాన్సించుటయేకాని నిజముగ నట్లు 
విడందీయుటకు వీలు లేని వవి, అట్టిపదము లన్నియు నీ “అనింగ్యము? 
నం దహ ంయడయాన్నులి ఈ్ళగ్క్యంథము వొసీనయతండు దేవ 

మనీషి కుమారుడు , శ్రీవత్సాంకు(డు, 

అని కేసల్లి--౧. నెల్లూరు జిల్లా నెల్లూరు తాలూకా 
యందలీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౮6౬ (౧౯౫౩౧).. 

౨. నెల్లూరుజిల్లా, కనిగిరితాలాకాయందలి 

జమీక దారి, గ్రామము, జనసంఖ్య ౭3౬ (౧౯౩౧). 

_ అనిగం౦ బో నాడు --- 

యందలి గ్మూానుమ, జనసంఖ్య ౨ ote (౧౯౩౧). 

కృష్ణజిల్లా, నందిగామతొలూ కా : 

అసి గ ని దొ డ్డ — _అనంతప్రురముజిల్లా గ త్తి తౌలూకా 

యందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౨౯౫ (౧౯౩౧), 

అనిగేరు ల తూర్పుగో దావరి, ప్రజన్సీజిల్లా, యెల్ల వరం 

ఈెలూకాయందలి జమిజాచారీ లై మము. జనసంఖ్య | 2 (౧౯౩౧). 

రు. ౮౦లు. కు, ంటు. చెల్లీ ంచాపేట్లి ఆఅు గానుములముశాక్రు నిదె 

| ముఖ్యస్థంము, ఈ ముఠాదారు ఫూర్వపు జగదంగీమన్సబుదారు వంశ 

జుండు, ౧౮౮౬ లో. జగదంగీమున్భబుడారు తిరుగంబడి మన్నబును 

పోంగొట్టుకొ నెను. 'అతనికుమారుండు. రంపపీతూరీసమయమున తన 
యావచ్చక్తిని టి బ్రిటీషుగవర్న మెంటువారికి సాయము 'చేయుటయందు 
వినియోగించినందున. _ అతని నాజభక్తి కక మెచ్చి సృభుత్యమువా.. రీ 

ముఠాను డచ్చి ్ధ్వారినుండి తీసి ఈతని కిచ్చిరి, 

అని జి శేరి -- బల్లారిజిల్లా నార్చణవాల్లి తాలూకాయం 
దలి శౌ నును, జనసంఖ్య ౧౬౦? (౧౯౩౧ ye. 

“'అనితల్లి నా కాటయబేమా రెడ్డికి గూంశురు... కాశీఖండ 

| మును కృతినం దిన వీర ద్రాశెడ్డిక ఛార్య.. ఈమెతల్లి చేరు .దొడ్లాంబిక, 
] ఈమెళండ్రి, యైన కాటయ'ేమారెడ్డి కొండవీటి యన్రపోతాఇడ్డిక 
(౧3౫౮2 (౧౩౬౨) అల్లుడు, 'మేనల్గుండును. కుమారగిరి రెడ్డికి. 

త్ర కమర గిరి కాటయ 



అనిపి న కశ్తై- అనియంకభీదు దేశ్రండు. 

వేదనకు, శాజమహేంద్ర ద,వరము రాజ్య మిచ్చెను, కాటయబేముని 

_ థోమువాతే శాతేనిపుత్రు తు, సన కువూర గిరి రాజమౌహేం, దృవరమునకు 

ఠా జయ్యెను, ఆలేనకరువాత నాతనివెళ్లైలైన అనితల్లి ని ఆమెమామ 

గా న అలాడశెడీ శతు, రాజులను ఓడించి రాజ్య ము మె గూర్ప్చుండం 
గ య ge (J a 

చెప్పెను. ఈమెమామగా నైన అల్లాడకెడ్డియు, చావగా వైన వేమా 

రెడ్డియు, భర్హ మైన సేరభద్రా శెడ్డీయు ఈముకుగాను శాజను హేంద్ర, 

వరరాజ్యము చేయుచున్న సు గానవచ్చుచున్నది. ఈమె శా, శ, 

౧౩౪౫ (శ్రీ, శ ౧౮౨౩) నం _ దొకద్రాహణునకుం గలంవచేజు 

గ్రానుము దాన మిచ్చుదు నొక త” న్రశాసనము చ్రాయించెను, దాని 

వలన జై సంగతులు వెల్ళడి యగుచున్న వి. చోనము తీసికొనిన బాహా 
(J 

ణుయడు కాళ నాఢభట్టుకుమారు (డై న పరహి తాభార్యుండు. ఇతండు 

వై ద్యశ్యాస్త్రమునందు మిక్కిలీ పృవీణుండు. ఈమె ఆసంవత్సరము. 

ననే దేవబ్రావాణుల యగ హారములమో(ది పన్ను తీసివేసిన దని యీ 
(Ja 

డి 'శాసనమునందే వాయంబ యున్నది, 

నందు ఈ అనితేలీ ని ఇటు వరి ంచియున్నా డు వా 
య య ణా | 

ను, మనుతుల్యుం డగు కాటభూవరుని వేనుమాత లాధీకు నం 
దన బాణి గృహణంబు వేసీ ప్రీయ మొందకా వీరభ చే ద్రేశ్వరుం 

డనితల్గీ న్వని తామళల్లి నుదయాస్తా ద్కీం ద వీమాననీ 
లీ 

ఘన సా చ్రూజ్య సమర్థ .సు త్ర థితే సామాదిందిరా దేవతన్, 

ఈపేరునకు “ అనకల్లి . 9 అన్న తల్లి' యనునూటురాప 

కలవు, 

. అ నిపి న క్ శె — బర్గారిజిల్లా, హోనే *న్ఫేటకాలూ కాయం దలి 

గ్రామము, జనసంఖ్య 433 (౧౯౭౩౧). 

అనిమల --- కడపజిల్లా కమలాపురంతాలూకాయందలి 

గ్రామము. _ జనసంఖ్య 3 ౧౬౨5 ( ౧౯౫౧), 

అనిమి గాని పల్లీ -- చిత్తూరుజిల్లా కుష్పంతాలూకా 

యందలి ఈనాం గ్రామము, జనసంఖ్య ర౨౧ (౧౯౩౧) 

_ అనియంకఖీమదేవుండు. కళింగమును 
ఇాలీంచిన గంగవంళపు రాజు, . ఇతండు కామార్షవుని కుమారుండు; 

గుండమ దేవుని తండ్రి, .. ఈ'పేరు వహించిన గంగరాజులలో. నితండు 

'మొదటివాండు,. pon సజీంచి నున శేమియు6 'డెలియదు, 

—— (0౧ 

: వీ ఇత (డు. “కళింగ 

చేశాధిపతియు, గంగవంకేజుండు నయిన అనంతేవర ర చోడగంగ దేవునికి 

చంద్ర, లేఖవలనC గలిగిన యిరువురు తనయులలో రెండవవాడు: 

. ఈెపీరు ధరించిన. గంగవంశజులలో నితండు 

. భువ నేశ్వరమునందలి క్తి తివాస ఆలయము ' శాసనముల సనుసరించి 

 యీతే(డు శః క, .౧౧౯౦ యందు. న. వచ్చియుండు సని 

ముకామానాకర క్ర కవర్తి గారు నిర్థార్ల ణ'చేసిరి 

శ్రీనాథుడు. కాశీఖండము. 

నీయముగ6 నవ్చట్టదు. 

రింప౭జే స సికొనుచుండీన - 'సందర్భమున్క వే 

శండవవాండు, 

అన్న యగు రెండవ రాజరాజుననంతర మిత (డు సింహాసన మెక్కె_ను, 

ఇతని 'సోదరుండగు 

. . DD ' 
జ 

hrm 

' 

' శెండవరాజరాజు శాసనములు శ్రీః క, ౧౧౯౨ . వఐకుయాడ' శాన 

వచ్చుచుండుటవలన ఇతడు తనయన్న తో పొటు రాజ్యమును 

ఇంజేండ్లు కలసి పాలించిన ట్లూహీంపవలసియున్న ది. ఇత(డు త్రిక 

లింగేశ్వరబిరుదాం దితు(డు. శాసనములం దీఠనికి అనంగభిమటేవు( 
డనియు నామాంతరము. కలదు,  ఈతండు పరీపాలీం చుచుండినకాల 

మున శెండవరాజరాజదేవునిబావమటం(ది స్వ స్నేశ్వరబేవుండు భువ 
చేశ్వరమున కమ్యమయిన మేఘేశ్వరాలయమును గట్టించెను, అని 

యంకళ్ళీమ దేవు పృధాని గోవిందు(డు, ఇతండు కాలాంతరమున భాకేళ్వ 

రమున నొకయాలయ మును గట్టించెను. మక్షొమాసహకాచక క్రువర్తి గారి 

పకిగణనమ ననుసరించి యితడు శ్రీ క, ౧౧౯౮వజకు రావ ఘేలెను. 

3౨, కోళింగమును బరి. 

పాలించిన గంగవంశపురాజులలాో నొకండు, రెండవ అనియంకభఖీముని. 

పౌత్రుడు? మూడవ రాజరాజునకును మంకుణబేవికిని జనియించిన 

వాడు. ఇతండు ముప్పదినాలుగుసం వత్సర ములు రాజ్య 'మేలీనట్లు 

గాంగళాసనములు తెలుపుచున్న వి, వ్ని నంకపర్ష ములుగ పరిగణించి 

మకమోహకా చకవరిగా రీరాజు శేళవర్ణ ము. ౧౧౫౩ నుండి 
(ల 2 

౧౧౬౦ వజకు పరిపాలిం చినట్లు నిర్ణ యించిరి? ఈతని తండ్రియగు 

మూండవ రాజరాజు కాలముననుండి యే కలింగోత్క_లములపయి నుహ 

మృదీయుల దండయా త తీ లారంభమయినవి, ఈళనికాలమున_ నుత్క 
ల్ముపయి దండె _్రివచ్చినవా(డు ' బంగాళము "నేలుచుండిన నాలుగవ 

సుల్తాను ఘీయాజాద్దీక్ ఇవాజ్ . ఈదండ డయ్యాత్రయందు మహమ 

దీయులు జయించి ' రనియ్మూ హీందువులు పరాజయకు నొందె 

రనియు మనూమ్లుదీయ చరిత్ర, కారులు వాసీరీ కాని యది విశ్వస 

ఏల ల యన అనగ ధీమజేవుని శాసనములనలన 

అతని ప ప్కధాని యయిన విష్ణు  వనునత(డు యవనుల నోడిం చినట్లు 

తెలియు చున్న ది, నున పూర్వులు మహమ దీయులను యవను లనియు6 

'బేర్కొనుచు వచ్చినందున వీరు. బంగాళ దేశపు మవామ్మదీయు లయి 

యుందు రని చరిత కారులు నిర్థారణ చేసీ సియున్నారు. 

అనియంకభఖీమటేవుం డు కరమున మహమ్షదీయులతో బోరా 
| డుచుండిన కాలమున ఓరలంటి కాకతీయులు కాకతి గణపతిదేవుని 
నాయకత్వమున6. దమరాజ్యమును ప్రాక్సముద్ర, తీరమువజకును వి_స్ట 

వేంగీమండలమును జయించి, 

నోడావరీ నుత్తరించి కళింగముపయి దాడి చెడలీర, 

సమర్థు( డని బిరుదందిన రేచర్ల రుద్రరడ్డి 

కాకతిరాజ్య 

సామంతుడు రాజ నాయ 

కుడు కోళింగదండయాతృను నడపిన కూరాగ్రోసరుండు. కాకతి గణ 
పతిదేవుని కాసనములు సుత మాతండు లిలేంగమును జయిం చినట్లు 

వాకొనుచున్నవి, కాని కేవల మిది తాశ్కాలిక సె సె నికవిజయముగ"నే 

కొన్సించును ;' వీల యన అనతికాలమున సే అనియంకఖీముని దండా 

ళో 'సరవల్ల భవండును, ఖిడ్డసింహుని అగ గృపుతుడుతు. అగు * శ్రీను. 

శైస్తాజనఃడు 'జేంగీమండలమును జయింఛినట్లు _ _చాష్షానామ శాసన 

రు "తెలు ప్రచున్నవి, 



సర 

అనియంకఫ్గీమని రాజ్యము దక్నీఇమున గోదావరివబకును 

బంగాళము మహమ్హదీయాల లక్షుకావతిరాజ్య మృుత్త 

రప్రుసరివాద్దు, కడపటి గాంగభూపతులలో నితడు మిగుల బరా 

కు మవంతుడు, అనంతేవర్శ చోడగంగు నిర ౦ప చనారంఖఫించిన 

జోన్నా థాలయము నితడు పూరీ రిచేయించె నని] భూములను గాలీ 

పించి నని * మాడలాపంజి" వలన( చెలియుచున్న ది, 

వ్యాపించినది, 

అనిరుద్ధ చరి శ్రే ము --- అయిదాశ్వాసముల స్వతంత్ర, 

కావ్యము; ళో_వ రగలిలోనిది, కవి. కనుప ర్ అబ్బయామాత్యుండు. 

కాండిన్యసగోత్రు, డు ఆప _ఫ్రంబనూత్రు (డు, తండి గ నాయనమం త్రి, 

తల్లీ నరసమాంబ్క అన్న యోగాగందుడు, కృతిపతి; మంగళగిరి 

లశ్షీనృసింహస్వామి. 

కథా లేళము : కండిన పురాధీశ్వరుండైన ఛివ్యకుని పౌ శ్రు(డు 

రుక్ అనువాడు తనకూ౭తును రుక్త లోచనను అనిరుద్ధున కిచ్చును, 

ఫో ణఫురాధీశ్వరుండు బాణాసురుడు శంకరుని నృత్యమున మురజము 

వాయించి మెప్పించి పార్వతీపర మేశ్వరులు తనతలవాకిట కావలి 

యుండునట్లు పరమశివుని వరము బడెను. బాణునికొమూ _రై ఊహ. 

స్వప్నములో అనిరుద్దుని కోలయును, ఆమెచెలి, మం త్రికుంభాండుని 

కూతురు చి తృిశెఖ యనుక న్య, తన చిత్రకళా నై ఫుణ్యమున యొవన 

'వంతు లైన యందగాం డ్ర, చెల్ల చిత్తురువులందు వ్రాసి, అందు ఉన 

గుర్తిం చినవానిని అనిరుద్ధుని తన దివ్యళ క్తులచేం బోయి తెచ్చి ఉవకు. 

పురమున నున్న స్లైజీంగి బాణుడు వాని నాకె. ఈవ్వార్త విని 
కృష్ణుడు వచ్చెను, చాణునితోడను శివునితోడను కృష్ణుండు సమర 

యొనర్చైను. బాణుని శరణాగతి, ఊ సానిరుద్ధుల కల్యాణము, ఇందలి 

ప్రధా నరసము శృంగారము. 

కవన పంప: కవనము మధురము. చమత్కా_ర మైన పద్య 

ములు గలవు,  కూందూస్థానీపద ప్రయోగ మోికచికి ప్రీయము, లక్ష, 

ణము మధ్యమము. 

' ఉదాహరణములు కొన్ని: లా. 

అఖండయతి _౧.ఈ౫, ౧౦౬ 

6 నిలింపదంపతీ, సలలితపంచవాణరస సంజనితోరు 

“ పరీశ శ్రృమంబులై 9. ౭౧. 

కోసము ( (కెజకు  అనటక) ౧౧౧ 

ధథప్రాస-... . 
మనుచరిత్ర త్ర ములోేని 6 సహసానఖంపచ ' 3 అకుపద్య 

మునకు అనుక రణము అధిక ప ప స్కృయత్న.. క. ౧౧౫ 

కొద్ది (లది అనుటకు) . ౨౨౧3, ౧౬ 

.అలంకారశాస్త్రుమందు అప ప్రయా, క్త మని చెప్పబడిన థి గల్ల క 

| ప్రయాశించినాణు: అనాలి 

శబ్ద మిందు ప్రయా _క్తము, ప్రానీసోవులు భవభూశ్యాడులు నిశ్వుయును 

అనిరుద్దచరిత్రము-అనీలు(డు 

గల $3 9 ౬3 9 ౬ళీ 
రగ 

ఇంపుగాగమము 30 

ఈయంగల ౧౨౭ 

అట ౧౪౩ ర్క ద) ప్రాస 

ఈపద్యమునం చెక్కులు హిందూస్తానీ శబ్దములు! స. 

జతనంబుతోం జేంటి | ౨.౧౯ 

నా స్టీ - యతి దీ, ౨౯ 

. ఏ ౩ నాన (క్షా) . . 
ఇంచునకు పత్వే మురామి రాణ 

ఇంప్రగాగనుము బా 

ఈ కిందివి అందమైన పద్యములు? " 

6 బిచికిలగంధియుక్. , ) . ౧౪. గో 

“ కళలు వెలుంగసగమోూములు, 44.) i ౨, ౯౭ 

అల్పసంతో పి రంజక ములు 

“ భునసారమును సారఘనమును ? ౨, ౨౬ 

(ఊ వేం. శా.) 

అనిరు ద్దు (డు -- ౧. కల్పాదియందు (బ్రహ్మను ఫుట్టిం 

| చుటకై నారాయణుం డె ల్తన యవతారము, 

భంనుటించును. ఉప గర్భము దాల్పును. అనిరుద్ధుండు ఉసహంతః |. 
3, (చం, వం) యాదవకులజు(డు, 

శ్రీ కృష్ణుని క కుమారు డైన ప ప్రద్యుమ్మునకును రు శ్రి కూ౭తురైన రుక్ 

వతికిని కుమారు(డు. ఇత (డు నాగాయుత బలుండం, మవిరథుండు 

రుక్షిరాజుపెతి, యైన రోచన యీత ని భార్య, ఈ వివాహకాల 

మందు ఘోరమైన పోరు జరగెను. ఈ 'మెవలన నితనికి వ ప్రాం డను 

పు తు (శు పు ట్రైను (భాగ్య ౧౦. ౯౦). బూణాసురునికస్య ఉహ 

యసునాపె ' యీతని ద్వితీ యభార్య. ఈమెన నుసటించి యాదవులకును 

బాణా సురునకును పోరు జర గను, 

అని స్లేశ్య ము అర్జీ సంబంధి యైన్నయొక అన్ని సర, 

అనిలను ధ్యా -- జొడవ సంవూర్ణ రాగము, ౫3 - వ 
మేళ్లక ర్హయగు గమన, శ ర్రకురాగజక్యము ఆరోహణము ; 

పధస్త అవరోహణము ౩ నిధపమగ్గరిస 

కలది, . 

సరమ 

యని సంచారము 

అనిలు(డు _ ౧, అష్ట్రవసువులలో నొక్క_ండు. ఈ 

మన్వంతరమునందు నాయర్యదిస్క నస నధిపతి.. ఈ కజ్దమునకు 

అనీలు. డను రూపముగూడం గలదు, 

EF ee, టు శకున. మిత్ర విందవలనం 

pa 



అని వారితావా ర్యుండు - అను క్రమ ణికలు 
: సబల వా రీ తా చార్య గు ఇతనికి గుణదుం డెనియు6 

"చేట కలదు. ఇతండు బాదామిని బాలీంచిన పక్చిమచా ళుక్య రాజు 

లలో నొకం డగు ద్వితీయవిక క మాదిక్యునికాలమున నుండిన విఖ్యాతుం 

డగు శిల్పి. ఇకండ విజాపురముజిల్లాలోని పట్టదకల్లులో లో శేళ్వర 

విరూపాతు,చేవాలయమును నిర్మించెను, ఈజేవాలయనిర్థాణమున 

జూపీనపనిత నమునకు 6 బ్రసన్ను(డై వి కృమాదిత్యు..డిత నికి సమ్మానపట్ట 

మును, ద్రిభువనాభార్యు డనువితుడము నొసంగి సత్క_రిం చెను. 

అనీకు(6డు -- (చం, వం) యాదవుండుు వసుదేవుని 

తముడు, | 

అనీెకెర --- చిత్తూరుజిల్లా కప్పం ళాలూకాయందలి జమాకా 

దారీ గ్రామము, జనస సంఖ్య ౧౪౧ (౧౯౩౧). 

అ వ్ న సు (6 డు అజా (సూ, వ౦ ) శ్రీ రామునివం శమునందు6 

బుట్టిన దేవానీకునిపుత్రు తు (డు. నామాంతరము అహీనకుండు, పుత్రులు 

పారియా తు తుడు సహాస్రాక్వుయ. 

'అనుంవలి — అనంతపురంజిల్లా, 
ఈ 

దలి _గ్రామము. జనసంఖ్య ౮9 (౧౯౩౧) 

గు తి తెలూకాయం 
ఆటీ 

_అనుక౦చను(డు -- ఒక రాక్షసుడు, - ఖరదూవ 

ఇాదుల వధయు, శూర్పణఖ యవమానమును రావణునకుం . చెలిపి 

ర్స శ్రా పహర ణమునకుం చ్రశేసించినవాC 'డితండు, 

“ఈ నోకరణము' ఎ ఒకరిని చూచి శీద్చకొనుట. యను. 

కరణ మన(బడును. అనుకరణము ముఖ్యముగ 'శండువిధములు. కట్టాను 

కరణము వ్యాపారానుకరణము. | ళబ్దానుకరణ మనా నొకరు 

పలికినట్లు పలుకుట. ! 

చేయుట. 

' మనియు రెండువిధములు. పిల్ల వాడు తల్లి దం డు, లమాటలను మరల. 

జెప్పంబోవుట స్వాభావికానుకరణము. ఇట్టిది పలుక గోరింకలవంటి. 

పతులకుళహాడం. నొంతవజకు6 గలదు. సంగీతమునందు గురువులవారి 

ధ్వనివలె ధ్వని చేయ యత్నించుట బుద్ధిపూర్వశము, శబ్దానుకర ణము 

నందును, వ్యాపారానుకరణము నందును మానవజాతికి స్వాభావిక 

పృవృత్తి కలదు. నోలుగవచెలనుండి శిశువునకు అనుకరణ ప్రవృత్తి |. 

కలుగు నని 'డార్వి౯- అను కాత్రఖి బు (డు (వ్రాసినాడు, ఈ స్వాభా 

వికప సృకృ ర్తి త్తియే మానవునకో సకలవిద్యలు సో-కీర్చుకొనుటకర. మొదట 

పుధికొ ల్పునది. పిల్ల వానికి. జదువుచెప్పువా రీ స్వాభావిక మైన అను 

కరణ పృవృర్తిని చక్కోల నెటిగ్సి దానిని , కృమముగ నుపయోగిం 

చినయెడల పిల్ల వానికి క్రీ భ్రుముగన్సు = పరికద్ణము?ను భావయు విద్య 

లును పట్టుపడును. 

జేయుట యెంతక స్ట్దమో యందజుకును విది మే, సంగీత విద్యయందును 

పడును, 

వ్యాపారానుకరణ మనిన నొకరు చేసినట్లు 

'అనుకరణము మరల స్వాభావిక మనియు, బుద్టిపూర్వక్ 

పరఫుద్ధ మైన యుచ్చారణ చేయ లేనిగురువుల : లిప్పుడు లోపించినవి. 

యొద్ద శేద్నకొనినవీల్ల లయటిచ్చారణములు మరల పరిశుద్ధములుగ( 

వ! 

వ_క్రృత్వకళయందును శబ్దానుకరణ పవృ త్తి యెక్కువన నుపయోగ 
కొంద ఉతర ఫురుషులమాటలను, పకుపమ్యూదిక ములధ్యనులను 

కూడ ననుకరించెదరా, వ్యాపారానుకరణ పృ వృత్తి తి భరతఇా స్ర్రాభ్యాస 

మునకు మూలాధారము. నాటకమునందు రసపోనణ చేయుటకై. 

శండువిధములయిన అనుకర ణములును గావలయును, పాత్రో చిత మైన 

ఛాపయు నటనయు . నుండవలయాును. గృంథాదులిరదు వచ్చు. 

జాతీయము లన్నియు ననుకరణము లే వ్యాహర ప ప్రృనృత్తియే మాన 

వునిస్వ భావమును ఆచరణను నిక్టయపటుచును. మంచి సహవాసము 

గలవారు మంచివా రగుటయ్ము చెడ్డసహ వాసము గలవారు చెడ్డవా 

రగుటయు సర్వసాధార ణము. పెని శెండువిధము లయిన యనుకరణ 

ములు చెప్పినప్పటికి నన్య విధములు లేకపోలేదు. స్వరూపొనుకర 

ఇమే చిత త్రేవిద్య. ఆకపటమును జూచి. నిజమైన ఆ కనియు, 

మానవునిపటము6 జూచి నిజమైన మానవు డనియు బ్రమ గలుగు 

నట్లు చేయుట య్ చిత్రకారుని ) యున్లేశము. 

అనుకరణ ప్ర్కియత మానవులయంటబే కాక పత్యూదులకు( 

గూడ నుండును, విలుక మొదలై నవి నునము చెప్పినమాటలు మరల 

చెప్పును. కోతులు మానవక్ళతుల ననుకరించును. కొన్ని పురుగులు 

క త్రువులనుండి తప్పిం చుకొనుటకై, తా ముండుగడ్డియొక్క రంగును 

గాని మణీ బలవంతము లె నపురుగులలూపమును గానీ అనుకరించును, ' 

అనుకులపా లెం -- తూర్పుగోదావరిజిల్లా, 
వరంతాలూకాయందలి .జమోకొదారీ గ్రామము, 

(౧౯౩౧). 

మొల్ల 
య 

జనసంఖ్య ౨౦౬ 

© ను కూ రు లు. విళాఘపట్టణముజిల్లా. వీరవల్లి తాలూకా 

యందలీ' ఈనాం గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౮౩. 

అను శ్ మణికలు 

ముఖ్యముగ బెదములయొక్క విపయనూ చికలకు అను(క్ర క్ర మణికా | 

నామము చచెల్లుచున్న ది. సంస్కృత భావనలో ఆను క్ర మణి! 'లనంగా 

వేదాన్నుక్క మణిక లనియే యర్థము, సంహి శభాగయులందు కొత్త 

మంత్ర, లు చేరథండంగను, ఉండినవి లోపింపవండలను ఉండు 

నిమి త్త క్టేము అన్ముక్క కమణిక లేర్చడినవి, వానిలో మం శ్రుమందలి ప్ర ప ఢమ 

శబ్దము. బుషి. న్ ఛందస్సు మొదలగువాని పేళ్లు, మంత 

చెప్పయుడును, 

— అనలా వివయనూచిక లు. | 

ర్రుశంఖ్య 

'వేదములయొక్క_ చేలు వేటుశాఖలకు వేటువేటు అన్ను క్రమణిక 

లేర్చ్పటుప౯బడినవి. సాయణాచార్యునికాలమునందు.౬. బెక్కు_ అను 

- బుగ్వేదమునకు ౭2 'అన్ముక్క కమణికలు గలవు, 

అందు నైదు జానకప పృణీతములు, ఒకటి కాశ్యాననరరికము. మిగ 

లీనడానికిం గర్త యివాదో తెలియదు, - 



శమన ప 

౫౬. 

బృహద్టేవతాను, కృమణి అననది శౌనకరచితము, అందు 
స్కు_6డు ేర్కొనంబడినందున నది యాస్కు_నితేరువాతే వాయ 

an యూహీంపవచ్చును. యజు ర్వేదమునకు మూడు అన్ముక్క 

ణులు కలవు; ఆ క్రేయశాఖ కొకటి, మాధ్యందినశాఖ కొకటి... 

ఆత్రేయాను కృమణిలోేం జూడ మొదట చా 

నుండు యాస్కు_నకును యాస్కుడు తిత్తిరిబుషికిని తిత్తిరి ఊకున 

కును చెప్పిన ట్లున్నది, సానమువేదమునకు శెండు అను, కృమణికలు 

గలవు. మొదటిది వై గేయా నామృకు ఏక్ష మ రెండవది నైగేయానా 

మృతుదై వతము,. ేపో క్లమైన యను కృమణి యొకటి గలదు 

అది మిక్కిలి పురాతన మైనది గా దని పండితులయభి ప్రాయము, 

అథర్వవేదమునకు6 గేవల మొక్షయను కృనుణి గలదు, దానికి బృహ 
| షే ర ఇవ్ | 

తృ ర్యాను క్రృమణి యని “పీరు, 

అను గీత -- వేదాంతవిషయక "మైన 

* మునందు నశ్వ మేధపర్యయున నున్నది. ఇందు 3౬ అధ్యాయములు 

కలవు, - అర్జునుండు భగవద్దీతలోని బోధ మటిచితిన్సి మరల జెప్పు 

నుని కోరంగా శ్రీకృష్ణుడు చెప్పును. (బ్రహ్మగీతయు నించే యిమిడి 

యున్నది, 

అను గు అం క్ర —_ కృష్ణజిల్లా, తిరువూరుళాలూకాయం 

డలీ జమిక్ దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౭౬౮ (౧౯౩౧). 

అనుగొ౦ 

యందలి (గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౦ఎ(2 (౧౯౩౧). 

డ్ --: కథనూ లుజిల్లా కర్నూలు తొలూకా 

అనుఖ ౦ట — వక్రషాడవసంపూర్జరాగము. ఈో౭ - వ 

_మేళకర్తయగు నువర్షాంగిరాగజన్యము. ఆరోహణము': సరిమగ 

రిధని స్క. అవరోసాణము : నిధప మగ రిస యని సంచా 

రము కలదె, 

రాజునకు కరి వృ వలనC బుట్టిన ముస్టరుపు త్రులలో ౬ - బెద్దవాండు. 

యదువువలెనే యీతండును తండ్రియొక్క ముసలితనము. దీసికొను 
టకు. నొప్పుకొననందున. ముఖ్య రాజ్యాధికారము6 . . బోంగొట్టుకొని 

_ యుత్తరదిక్కు_న నుండు మ్లేచ్చులకు సధిపతి. యయ్యెను (వక్ళ్య, 

అ కళ). ప తులు సభానర్క చతు పరోతలు, 

కోష్టు యొక్క "౨. (చం, వం) యదువు త్ర క్రోష్ట 
జ్యామసఘవంశాంకర్ణత చై మిన క కృథకులమండలి. కురువంకేరాజు వుత్రు తుడు 

: కుమారు(డు ఫురుసో త్ర య్ 

a న్ (నం వం) యాదవుల. క క్రథవంశాంక 

ర ర్రత మె వ అంధకకులమునందలి కపోత రోము డనురాజా నక? బుత్రుడు. 

త్ (డు  అంధకండు. 

సళను. 

మొదట దానిని వై కంపాయ 

(గృంథము, భారత. 

| మిథ్యాదిదోనుకథనము ఈమూండు. 

. ne i చేదత్యాగము-అన౯గా6 జదివినవేదమును మజచుట్క వేదనింద, కూటు. 

అను (డు--౧. (చంవం) నహువపుత్రు కైన యయాతి | స్నా 

- య 

అనుగీత _ అను పాత కము 

అనుత౦గ -- విశాఘ పట్టణముజిల్లా, జయపుర ముతాలూ 

కాయందలి జమికాదారీ గ్రా గ్రామము, జనసంఖ్య ౬౩3౬, 

అనుపబదేవు(ండు — ౧ (చం, వం) యాడవు(డు 

దేవకునికొ డుకు, 

౨. (చం, వం) యాదవుండు;.. 

అక్రూరుని 'రెండవకొ డుకు, 

అనుపల్ల వి. -- కర్గాటకగానమున శ్రీ .రనాదులయందు 
ద్వితీయ భాగము, పల్లవి ననుసరించి యుండి దానికి సమప్రా సము 

గల్లీనదిగ నుండును, 

అను స ల్లి -- ౧. చిత్తూరుజిల్లా, చిత్తూరుశాలూకాయందలీ 

జమికాదారీ గ్రా మము. జనసంఖ్య ౩౫౭ (౧౯౩౧). 

౨. చిత్తూరుజిల్లా, పుత్తూరుతలూకాయం 
దలి జమికా దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య రారారా (౧౯౩౧) 

అనుస ల్లి పాడు --- నెల్లూరుజిల్లా నెల్లూరుతాలూక" 

యందలి ఈనాం గ్రానుము, జనసంఖ్య ౨౯ (౧౯౩౧). 

' వేదనిందాదిజన్యపె సవిశేవము. యజ్ఞ 'మొనరించుపురుషుండు కత్రి, 

యుండు, వె వైళ్యుండు, రజస్వల, గర్భిణి. అ త్రిగో త్రీ కుడు , అవిజ్ఞా 

తుండు, శరణాగతుండు మున్నగువారిని జంపుట గర్భెషా తము గావిం 

చుట మొదలగునవి బ్రహ్మహత్యాసమానము లని విష్ణువు వక్కాణించి 

యున్నాండు, ఇది ముప్పదియైదు పృకారములు.. “జొన్న క్యమునందు' 

'మిథ్యాకథనము ? ఇది శెండువిధములు $ ఒకటి తనకే చెందునది 3 
చెండవన దెతళులకు చెందునది. రాజుయొక్క. ఎెశున్భము, తండ్రి 

శ్రుహహత్యా సమానదోవుములు, 

- సాతమ్యము--ఇది శెండువిధములు _ తెలిసినదానిని "చెలియ దని చెప్పుట, 

తెలియనిదానిని 'తెలియునని చెప్పుట. మిత త్రృవధ-అనంగా చాహణాత్రె. 
లో ఆశీ 

రి క్తమిత శ్రువధ, "తెలిసియు౧జంజాలాదుల గ వ ధి తొన్నమును భక్షీంచుట్టు. 

క్ఞాకభార్యకమగ ఛత్ర కాదులభకుణము, ఈ ఆబు 

| పాపములు సురాపానతుల్యములు, 

పకార ములగ 

నిక్నేపహరణమ . నరహరణము, 'అక్యహరణమ, రటతపహర' 

ఇమ ఛూమిసారణము, వద్రైహరణమ్ము మణివారణము నీయేడు 

సువర్ణ _సేయస సమానములు,. ne 

సపిండ స్రీ గమనము, పమారీగమనము, అంక్యజాగమునము, 

మృత స్ర్రీగననమా, చారనేకరష్చు త్ర ప్ర్రీగమునమా, పుత్రు నియసవర్థ్య 

Chan నీయాణుం ల. హరన . 

ee 



అనుపావ్ఫ త్తము- అనుభవ సారము 
నమ్ము శవ్య ద్రీగమనము, భగెనీగమనము, ఆచార్య భార్యాగమనము, 

__శరణాగతాగమనమ్ము . రాజ్టీ గనునయ్కు ప్కవ్రజితాగమనము, ధ్యాతీ (ప్రవ WU 
గమనమ్ము సాధ్యీగమనము, ఉ_త్తమవర్తాంగ నాగమనము - ఈ పదు 
మూడు గుత్మ స్ర్రీగమన సమానములు, ఈ ముప్పదియైదు ప,కారము 
లగు పాపములు సుపర్యు కృమగు ననుపాత కము లనబనును, 

అనుపావృ త్త త్తము -- భొరతవర్గీ యదేశకు (కార, 
ర్స్ ల శప్మ, వా నా, 

క ర్మూలుజిల్లా, నంద్యాల తాలూకా 

యందలి (గ్రామము, జ నసంఖ్య ౬౧౩ (౧౯౩౧). _ 

అను ఛా (యూ వ్ల పాణ ములు -- శ్రా వ్యాణసద్భక్ష గ ంథములు, 

సాను వేదపరిశివ్హ ములకును, యాజ్ఞ క్ల వలా్యాదియనిర చిక శ్రాన్మణసద్భశ 
గృంథములకును అను బ్రాహ్మణము లని సపేఠు, 

అనుభవసార ము. అజా పాల్యరికి. సోమనారాధ్యు (డు 

కృతికర్త; నోడగి తి శ్కివురారి కృతిపతి 5 ౨౩౪ పద్య యలు గల పద్య 
కావ్యము, సోమ సొథుండు కాకతీయ రాజ్యమునందలీ పాలక్రరికి 
యంగధు జననము నొంది కర్లాటకదేశమునందలీ కలీకె మను (గ్రామమున 
సిద్ధిని బొొందెనటులు నిర్ణయింపణుకుచున్న ది. పాలకోరికి యందు 

. సోమనాథలీంగమును, దేవాలయము ేంటికిని కలవు, సమాధుల పెని 
లింగ ప ప్రృతిషఘ్టైపనము చేసి యా రాధించెకి ఆచారము. చేంటికిని హిందూ 
మతమంటే కాక ఇతరమతములంధును గలదు, సోమనాథం 
డారాధ్య బ్రాహణు(డు, అఆతనికల్లీ ఆీయాదేవి, తం డి విష్ణుకామ 
దేవుండు, వి ద్యాగురువు కట్టకూరి పోత చేవుయు,. కవి శాగరున కరస్థలీ 
వి క్వేశుండు అని తం డి బసవేశఘుండు, 
గురువు లిం గార్యుండు అని పండితారాధ్య చరిత్ర, సందును, సోమ 

"నాథుడు (వ్రాసెను, అనుభవసారమునందు ఇట్లు గలదు:- —_ 

బసవ క వురాణమునందును, 

6క్ట, భృంగిరిటిగో త్రు త్రుండను గురు 

లింగతనూజుండ శివకులీనుండ దుర్వా § 

సంగవివర్డి తచరితుండ, 
అ ” జంగమలీంగ ప్రసాదసక్పాత్రు డన్, 

దీనివలన 'కొందలు.. . సోమనాథుడు 'జంగముకులజుం డని 
నిర్ణయించిరి. కాని అనుభవసారమందు: 1 బేవో: క నిరూఢిని పురాణ 
నాస్య నియుక్తి ని) అనియును,. 

పటన. అనియును వ్రా యాటయును, సోమనాథ 
ఛామ్యనుందు. గాయ తీ (శ్రీమం్ర, (ప్రకరణమును వేద్చటయును, చతు 
శ్వేదసారనూక్తులను వాయన యును 

YJ 
అను ధూర్త విప్ర నిందయే ద్రాహ్మణకోలజననమునకు నిదర్శనము. 

సోమ నాధం డారాధ్య బ్రావణకులమున పుట్టినన్కు కాల,క (క్రమమున 
_జసవేశ్వరభ క్ల కం డె - కలగోత్రాభిమానమున్సు వదలి, బస్తి ఫలమును 

రో . 

ర మెొనర్చినను 

మైన వై వై దికమతవ్యాపనము దు _స్టర మెనది, 

పండితారాధ్య చరిత్ర త యందు: 

సంబంధ బాంధవ్యములును 
బ్రైహణపలసంభవమును స నూచించుచున్న వి, ఈ ఫాలక్రోరికి పతితుండు” 

క అనుభవసారం బనలగా. 

౭ 

బసవగో త్ర, మును స్వీకరించి ప, 

స్వీకరించియుండును, 

మథగణపరమెన భృంగిరీటి నో త (ర్రమును 
“సోమ హడుయ ౧౧౬౦ నుండి ౧౨౩౮ వజు 

కును జీవించియుండును. 

సోమ నాథ విర చితము లె న కృతు లెనేకములు గలవు. బసవ 
పురాణము, పండిశారాధ్యచరి త్ర ము అనుభవసారము, చతుశ్వేద సార 
నూకలు చెన్నమల్లు సీసములు కృహాధిపకీకకోయు ₹ "తెలుగ గ గ్రంథ 

ములు 3 సోమనాథ భావ్యము, బసవపంచగద్య శ్రీ ద్రభామ్యము, 
నమసా గారగద్యమ్యు అకు.రాంకగద్యము, (పృ ప,పంచక ప ప్రశ లేం 

అస్థకమ్ము పంచకము ఉదాహరణయుగ ము సంస స్కృత్ గ ంభములు; 
బసనరగడ్య గంగోత్ప త్తి త్తిరగడ్య శ్ర బసవాఖ్యరగడ, శ్ర శ్రీసద్దురురగడ 
కన్నడ ంథములు, 

సోమనాగు౭డు సంస్కృ తాం ధ్ర కర్లాటకభాహలందును వేదవే 

చాంగములందును మత సం ప్ర దాయాచారములందును మహాపండితుడు, 

ఆంధ (ధృకావ్యర చనమందును (పృ్కజాసామా న్య మునక నుతరహస్యములను 
బెల్లడిచేయుటయందును గల యభీస్థ మును బసవేశ్వర పండితారాధ్య 

చరి త్రలును అనుభవసారమును వెల్లడి చేయుచున్న వి. సోమ నాథుని 
కవిత్వము జాను తెనుంగున ద్విపదపద్యములందు విరచిత మె జన 

'సామాన్యమున కుపయోగపడంగలవిధమును బసవ పురాణము పండితా 

రాధ్య చరి తృ యు. అనుభవసారము మొదలగునవి తెలుపుచున్న వి, నన్న 

యకును, . తిక్కు_నకును .. నడుముకాలమందు వర్లిల్లి న సోమనాథు. 

డాంధ్ర, వాజు జృయమునకును, విజ్ఞానమునకును "మకసాంఘికావార 

సంస్కరణ సంరకు.ణములకును చేసిన నుహోపకారము నతని (గ్రంథ 

ములు విశేదము చేయుచున్న వి, ne 

త శంక రాబార్యవిర చితమైన అపరోకూనుభూతి ఆచార్య 
స్వాములవారి అడై షితౌనుభవమును వివరీంచుచున్న ట్లు, సోమనాథవిర 

చిత మైన అనుభవసారము వీరశె వమతసారమును నివరించుచున్నది, 

శ్ర శంకరాచార్యులు తై జై నబౌద్ధమశ ములను ఖండించి వై దికమతోద్ధ 

పృజాసామాన్యయనందు వర్షా భ్ధ శృమధర్మ కర్మ ప 

బ సజేక్యేరుందు ప్రజా 

సామాన్యమునందు. మానవధర్శ పరమైన దెవభకి కిని వ్యాపీంపంజేయు 

టకై 3 వదీకాపర మెన పీఠ కై వనుత వ్యాపనమునకు పూనుకొ నెను; 

ర 

చెడి దికనుతానుస్థానమునకు. దుకారాధ్య మైన కర్మ మార్గమునకు బదులు .. 

. సులభ మెన భక్తి క్రి మార్చ్లము నవలం బించేను, బసవేశ్వరుండు. స్వయముగ 

బ్రాహణకర్మవ ములను విడిచి శివదీక్షను స్వీకరించెను, _ బసవేశ్వరుం డవ 

లంబించిన మార్గమును సోమనాథుండు వి  స్పరింపంేసినవిధమును అతని 

(గ్రంథములు విశదమ చేయుచున్నవి. అనుభవసారమందలి య్ ా పద్య 

ములు. అకని సంకల్పమును 'తెలుపుచున్నవి. 

ళో 

మనసి సిజహరు. కుద్ధభ్తి క్రిమార్గము వేదో. 



ఇతో 
న్న చా న ॥ . a ల. గాట్లు కా వదు క్) న్న కొంగు నద మొ టనివన్, 

టో a) 

చూ కళ ఇ a కయ జం* ళా మదిషుును సద్భ 
ఖ్ శ కే కైశిక స్మ శమము ము 

కే వ్రిక్ధం బటు గాన వలయు వంనసాయ మిలన్, వి 
క వైటు ఇ ౪ భ కిపరులకు 

pars 

నాన్చి హర్షిత మైవయట్టి యర కానికి న 

నావి త మస మాలు 

చో ప లసత్కవ్యకు నీ 

కసూ న్న ర న్న ష్టదాయి యుప త 

జైన చొన్టమకములు శిశిలము చేసిన వై డికమతాచార ములను 
శ్ శంకా రస్యామ లుస్థరీ కించిశను పృజాహృదయమునందు చె దిక 

కరానూ మానము ఇ వ్యాపకమును గాంచుట దుర్గ భమైసది. వై దికమళపరి 

₹ంయుయమైన దైవభక్తిని జససామా న్యమునం దుద్దరింపంచేయుటుకు భక్తి 

మాద్డ ము కరణమెనరి, బసవ వేశ్వరుండ్యు రామానూబాలు జేవవై వవ మత 

ముల వపరాలమువ భి కిమూర్షమును వ్యాపింపంచేసి 'హీంచూ మతమును 

పదకం కు సంర్రైంకు శేశాబ్దమలంగు దశీణజేశీయునం దుద్ధరించిరి. 
అనుశదపోరమునండు బస జీళ్వరభ క కం డైన సోమనాధుడు "పకకన 

అనుభవ నునర్గా శివాన భనము. 

వి పరారీ, 

సిద్దాంత యులను సుగమము చేసెను, 

ఆఆకజెయఃగమునంగు కక్ష పరమైన. వై దికమతము తదనంతరము 
జ్ఞైనపర యును భక్తి పరమునువై పరివర్తనమును పొందినది, భక్తి క్రిపర మైన 

వె దెకముతపరిణామమునకు ౩ నమత పరి ణామము లక్క్యుముగ నున్నది, 

“తనమ నైనిక నుం త్రోసి 

నందు న స. సొందుచు  సర్యవ్యాపుండో “వో 
హం” తత్తయును వ్యక్తము చేయుచున్నాడు, శివుడు యజ జ్జ పురు 
హుకుం శివునకు సనుశానిర్టుణపర బృహ్మయు, శివుడు హిమాచలను 

నందు  7కోొరీకంకరుయు రామేశ్వర మునందు రామలీంగేళ్యరుండు, 

కానీ శ్రర దండు మహో కేవుయక్ను మధురయందు . సుందరేళ్వరుండ్యు 

వదం బడ బమునంకు నటరా జేళ్వరండు, పొరా స్ట్రమనందు సోమనా 
భు ీ/చై లమువందు మల్లి ల్ల కార్టునుండుు కాశియందు వి శ్వేళ్వ 

“రులకు. దేశావృకములెన  శవాలరయములు శే నమక వ్యాపనమును 
తెలు గ్ర్రుతాన్నువి. . శైవులు లింగరూపమున. శివలింగమును. పూజిం 

చు. చు mE కోత్కుర్భ ను ఏ జేయుచున్నారు, ఆథర్వశిఖయందలి * ఈశ్వర 
స్ శ్శివ దద దంంంళివ వీకో ధ్యేయః శివద్కర॥ స 'స్మం౦దోపనినత్తు 

. నందలి. క డీర శ్నిన శివో జీన స్ప జీవః శేవత ళ్ళి. మొదలగు 

స్థితుల న రుదు (డు వేదాంతేము 

చేయుచున్నవి. 

అను భనసారము 

వాక్యములు శివి వోత్కర్ట ను 'జెలుపుచున్నవి. వులు శివాలయములం 

దున్ను పీఠములందును, స్వీయాంగములందును లింగములను మృతిఫ్టించి 

ఫ్రూబజింకురు, అదే దై స్యతమళస్థాప పకులు శ్రీశంకర స్వాములు క్రీ మునందు 

లీంగార్చనను చేయుట కప శ మించిరి, 

శిపలింగయు: _ అవ్యక్త క్షమ నిష్దుణము నిరాకారము, నిరహం 

కారము, నిరవద్యము, అవ్య క్ట కమును అన౦ంతములైన నామరూప భావము 

లను విశ్య్వమంతేయును సంభావించుచు ప్రసవించుచు వ్యక్తము చేయు 

చున్నది, అవ్యక్త కము లింగనూక్కు స్థ నూలరూపములను విశ్వవ్యాప్త ప్తె 

వెలయుచున్న ది, ఆకాశలీంగము, హాయులింగము] జేడో లింగము 

ఆబ్బింగయ్క పృథ్వీలింగము, అవ్యక్త కమునకు వ్య క్ర స్వరూపములు, 

వ్యక్త క్తమెన లీంగ స్వయాపములందు పార్థివలింగను, సగుణనిర్హులణా యా పము 

లను గలిగి వూూజాపాత్స మైనది. లింగము మహాత్తునకు వీజచిస్న ము, 
శెవాగమములు సుడక్ష.రీమం త్రరూపపరముగ నిరూపించుచున్న లింగ 

మా.కాశాదిపంచభూతములందును గోచరం బగుచున్నది. 

లింగథార ణము? శివలింగమును వర్ల వివక్ష. లేక సకలవర్లముల 

వారును పూజించుచున్నారు. బ్రాహ్మణులు దేవతార్పనలందును,. 

'సకోలవర్హములవారును దేవాలయములందును శివలీంగమును బూజించు 

చున్నారు. లింగధారులు లింగమును స్వీయాంగములందు ధరించుచు 

లీింగధారి బ్రాహణులు జంగములు వీరశైవులు మొదలగువా రగు 

చున్నారు, లింగధారణము చాహ్యార్థమును అంతరార్థమును గలిగి వీర 
శెవయున కళ్తార్య్వ మైన ప్ర పృతిన్ధను గేలుగంజేని నది, 

సీ, లీం గార్భన్కక్రి యాసం గతి శృంగారరసమును. నద్భుతర సము నోంప 

ననయంబు జంగమార్చనంజేయుచ కాంతర సముభయానకర 'సముదో6ప 

సంసార సంపదల్ _చర్చించువో హాస్యరసమును బీభత్సర సము దోప 

దుషే నేం ద్రియంబులయూ లించుచోరా దృ దర సమునునతివిరర  చముదోంప 

నెల్బ జీపరాశియెడలను గారుణ్య 

రసము దోంప భక్తి రమణం బరయన 

నవర నికర సికుం డవివేకదూరుండు 
భక్తుం డొక్క_రుండె ప్రస్తుతింప, 

వీర చై వము :--- వీర ఇ వము కర ర,పరమొన. వె దకముతమును, 
జైన బొద్ధనుతములను ప చృతిఘటిం చుట శర్చడిన వై వ దికమతము, విర 

క నమునకు ప్రధానదీష లింగధారణము,, 

గతము కరము, పాలను కంఠము 

లీింగధారణమునకుం 

శిరస్సు నకు కస్థలమయు ముఖ్య 

స్థానములు, లింగధారు లండబును జాతిమత కుల భేదము తేని శివ 
భక్తులు, టాహణులు క త్ర్రయుల్సు వైశ్యులు, క్యూదులు పంచ 
ములు మొదలగు నన్నివర్షములవారును వీరశైవులై కుల భేదములను 
నిరసించిన విధమును పర సమత చరి త (త్రీమున్వు సీడాంతములును విశదకు బె 

కర్త మార్గమును. నిరసించుచున్న విధమును వీరౌ వ 
ఇ. 



అనుభవ సారము 

సిద్దారతేములు విశదము చేయుచున్న వి, అనుభనసార మోవివయము నె 

సంగ్రృహముగం చెలుప్రుచున్న ది. 

చ, అవిరళలింగపూజయు నిరంతర సద్దురుభ_క్టియయు_క్షియుకా 

సవినయ జంగమార్చనయు సత్యము సౌదము సచ్చర్మిత్రయుకా' 

దవిలి ప,సాడ నీవయును దా నొడంగూర్చక వట్లిమాటలం 
ల్ లు 

దవునె యుదా త్తభ క్రి సుగుణాకర శ్రీకర దోపఖీకరా, 

భూతియు రుద్రాకులు న 

త్యాతత బహు వేపరచన లవి తొడవుతె సం 

ఎీతిగ భ క్రరనకును ట్ర 

ఖ్యాతిగ సద్భ క్రి తోొడవు గాక మహాత్మా, 

వీరశె నమునకు బాహ్యామునందువ లెను అంతరం౦ంగమునందును 

లింగధారణము వీజకముగ నున్నది... వై దికమతమునందలీ ేవతార్చ 

నమ్ము వేదొంతమునందలి త త్త్వ్వార్థము; జైన బౌద్ధమత ములందలి సంఘూ 

రాధనము వివిసముకములంపలి క రారాధనము _వీరశై వభ క్రియందు 

సంయోగమును బొందినవి, వీరశే వులు జాలికులనో, త్ర, భేదములు 'లేక' 
జంగమలింగములకు కశరణాగకు లగుదులు, 

క, ఈకుల మాకుల మనక ని 

రాకులనుతి వారికొజంత లరయక భక్తా 

నీకము శివుం డని కొలీచినం 
జేకా గ కౌ 9 ఖ్ నండీ వాం ఛితొర్థ సిద్ధి మహాత్ళా. 

ం శివగర్భులు శీివజను షాలు 

గ్గ తు వకుల జ శిననో తలు శివకరల జులు శివవిజ్ఞూనుల్ 

. శివళాసనసరులట యొం 

గు వేటికులములును చెనకుదు3 తను పరారీ, 

లింగస్వరూ పులడైన సాధకుడు ఫివలింగస్వయాఫులై న జంగమ 

భ కల తీర్థ ప సృసాడములను గైకొని | క్ర్రీగురుకటాక్నుమునకు( బాతుల 

ప్రకృతి ఇ ఏముకారాహంకారక కల్పితములై న భేదానరణములను "పజ 

గురులింగై క్యమును బొందుచున్నాయ, సకలమతములకును లక్ష్యము 

జంగమ నేవ, జంగములై న ప్రాణులకు సుఖమును గలుగంజేయుటయీ 

ఈశ్వర పూజ ఇులమని మతము లన్సి యును బోధించుచున్న వి, రీింగధా. 

రులై న జంగమభ క్రూలను జూతిమత భేదము లను విసర్జించి పూజించి మాన. 

వసోదరత్వమును 

చున్నది. 

సీ, సహజసజ్జనశివాచారనిర్లోభనియు క్రీ జంగమభ క్తి భ_క్తిపదము 

అంగన జేతర లిం” ైకనిషహ్రాపరత్వంబు నూహ్ శ్వరస్థ సలంబు 

సతత బాహ్మాంత రార్చిత లింగవికచ నాస్వాడన సుఖము ప్ర రు  సౌదినెళన్చ 

స్వ ప్రాణలింగ లింగ ప్రా నునన (10) లీనాంతరము ప్రాణలింగిలీల 

సాపింప(గలవిధమును అనభవసారమ బోధించు 
ల్ 

'అసుఖలింగ పరవశాన్యోన్య గర్భవి 
స్ఫురణనిత్యసత్య శరణపదము -. 

తా ననంగ లేని తత్త్ర్వంబు లీంగ్రైక్యు 

మివియ నట్ స్థలంబు లీళ్వర"ంశ, 

ఉఊ జంగమభ క్తి లింగపరిచర్యల మిజుట యు త్తమంబు తి 
జ్ఞంగమలింగపూజ లని సామ్యము సల్పుటు మళ్యమంబు ముక 

జంగమలీంగపూజ యెడ సల్బక లింగము గొల చున్ని. యె 

న్నంగం గనిస్థ మొట కరణ ప్కణిప త్తియె ముఖ్య మెమ్మైయిన్, 

జీవయాత్ర, ఫా. జీవ మెత్ర, త్ర మందు వన్యక్ర్తావ్య కృములకు ధర్మ 

పృతివ్ధ, సమకూర్చుటకు భగవద్భ కై పరమసాగనముగ నున్నది. శ్ 
WY 
యాత ను చేవయాతృగం  జేయ(గలవిభమును. వై దికమతగ్గర్త్మము WU Wy 

ఇ ఇ అచ శ క్ట. 4 జ కం లనంత ముఖముల నిన్దేశించుచున్న వి, బేహాధారుల కన్య క్రమును గృప్ాం 

చుట దుర్గ భము, అవ్యక్తము వ్య క్తముద్వారా ఛాహ్య మనుచున్న గి, 

+ జ ళ్ క్ వ i శ జీవయా తను వివయయా లేగ జేయక నిక యయా తగల జేయు ఎకొం 

చే గ్గు జా సేం ది యకశే రం దెయములు మస్ “బుద్ధి దిశే రాం కారనులం 

లింగజంగమార్చనలందు భక్తి పరవశయులు కావలయును. చీవయా త్రేను 

ళో d ఇ AN న nt ఫస దేహయా శ్రాద్ధము గాక శివయా త్రార్ధము చేయవలసినవిశమును అను 

భవసారము తెలుపుచున్నది. జీవయా త్రను క వల్య యా త్రైను వరము 

టకు బాహ్యలీ ంగధారణమున్సు అంతర్జింగనార మును ఉస యోగసడ( 

గలవిధమ్సును వీర శె వాగమములు బోధించుచున్న బి. ఈపరమార్థము"నే 
అనుభవసారమునందు సోమనాథుండు విశదముచే సెను 

సీ జ్య పుట్టియుంబుట్టక పుట్టు మహ _త్త్వంబు క కలిగె దదుంంగలుగక కలుగుసం ము 

పొాసియు6 బాయక పొయువివేకంగు చేసియు. జేయక చేయు జె సంస 

ముట్రియుముట్టక ముట్రించుంజతురత పొందియు (బం దక పొందు సుఖము 

తలంచియు(దల 6చక తలంచండుత త్త్ర్వ్యంబునుణ చియు నుణ కమ ణన 

అజ లేనినీడ అల లేనిశబంబు [బషయు 
జ ద్ . 

శెండు లేనిమొదలు నిండియున్న 

ఆరయుబెరయు లేని యానందనీరథ్సి 

తబుదు శరణు నెళవు తరమె పొగడ, 

క తెలియుటయె యొటుక కోర్కులు 
పాలీయుటరయీ సుఖము సుకృత బు ద్ధెయె గతి చా. 

సలచుటయె పరము బాయక 

తలంచుటయొ సమాధి పరవమళ త్తం బనఘా, 

నిర్భయయులకు నిప్పీగియులకు 

ద్ ర్భాగ్య దై ప్రతులకు వృథావాదులకుక్ 

దుర్భ్భావకులకో డాసపు 

నర్భవ నుఖరాళి గలచె నారయప్పుత్రా, 

సాథనసాధ్యము: "= జీవుడు జీవయాత్ర 

మును బొందుటయే జీవయా శ్తాప్రయోజనము, 

యంగు శివస్వరూప 

కఆనాం బ బృహాస్మి 1 

“ తత్త (౪ మసి 6 ఇివోఒ౭హమ్్ ?, 6 సర్వం యు ల్విదం బహు? ఇత్యాది 

ముహావాలసర్థములను వీర వము చేవయ్యాత్రయందు సార్థకము 

లీంగధారణము జంగములందు. మైళభావేకును 



౯౬౦0 అనుభూత ప్ర 

పోంాట్టి అదై (తభావమును వ్య _క్రముచేయుచున్నది. విశ్వ మంత: 

యును శివుడు జీవము (పకృతి ఆత్మ జీవము ేహము, గురువు 

లింగము జంగమ్ము ఫావలింగము ప్రాణలింగము ఇష్టలింగము, లీంగశరీ 

రము నూక్షుశరీరము స్థూలకరీరము నాదము బిందువు కళ వెందలగు 

త్రిపుటీరాపమున సవర మగుదున్నది. సాధకుండు చిన్మయదీవీ 
జ లింగధారణను బొంది 

అంతఃకర ఇచతుస్థ్ర యమును చేధించి సాధ్య మును జేరుటకు వీరశైవ 
ప్రతిపాదితములై ; న సాధనమాులను అనుభవసారము 

చున్నది. వీరశైవము వడకురి 6 నమశ్శివాయ ఓమ్? మూలమునను 

మూలాధార స్వాధిష్టాన మణిపూరక అనాహత విశుద్ధ అజ్ఞాచక్ర, 

స్థానములందు భక్షమాెహేీ బాశ్వర పృ ప సాద్రె ప్రాణశరణ బక శ్యేస్థలములందు? 

ఆచారగురుశివచర సత్య ప, సాద దుహో లింగ ములను సాజోశ్కా_రయ 

చేసీ సదాళివై క్యమయమయిన సాయుజ్యమును గలుగంజేయయలవిధ 

మును విశదము చేయుచున్నది. ఆసాధనమును సోమనాథు6 డనుభవ 

సారమునందు సంకేపముగ విశదముచేి సినవిధము . 

వెల్ల డిచేయుచున్నది. 

( కౌ, నొ, ) 

"అనుభూతి వ ప్ర కౌశిక —-రశి గ (గ్రంథము సకలామ్మాయ 

ఫేవదుండన విద్యారణ్య నీశ్వరునిచే విరచితము. ,బ హృజిజ్ఞ సువు 

లకు నుపనివదర్భజ్ఞ్వనము నిస్సం దేహము? సలవడుట 3 యా గ్రంవ 

ముప టేశింపంబడియె, 

_వేదచకుస్టయశిరోవతంసంబు - లగు నె తశేయ 3 త్రిరీయ 
చ్చాంవోగ్య ముండకోపనిప. త్తాత్చర్యంబుల నధ్యాయస్త ప్ప స పకంబుచేం 

బ,థభమంబున నిరూపించి. పిమ్మట బ్ర బదువమా! డధ్యాయంబులచే జేద 

చతుష్ట్రయాంతర్షతం బస నుపనివ. దా ద్రాజె కాదళ తౌత్పర్యంబును వ్యక్తీ కీక్ష, 
. రించే. ఈ వినయము విద్యారణ్యులచే ననుభూతి ప చుకాశికయొక్క 

యయొనిమిదవ యధా ధ్యాయమున నందలీ మొదటి ఇంకు శ్లోకములచే వివరిం 

పయకియున్న ది ! 

« నిత శేరే శ్రె.తిరీయే ఛాందోగ్యో ss యక్, 
తత్త్వం చతు'క్వేదవిద్యా ప్ర పృకాశే ' తళ్ళమారికమ్, 

అనుభూతి ప్ర ప కా శేఒథ కామేతక్యాదినామ సు, 

శకళ్వేకాంగకాఖాను య త్త కేం. త దరీర్యశేన 9. . 

ఇట్టు లీ గ 

| నత్తిశయిల్లు చున్న యది. 

లు చున్నకు.. “29 బ్రతియధ్యాయమును 

యబై దై కత _త్త్వమునే, తిపాదెంప్రచున్నయది, ప్రశరణవై. చి ప్ర 
= శ్ర్రషయుస శివ్యదై చిత్ర సమ ననుస రంది. యన్నది శాన శక్త 

కానిక _అనువుంచిపలి 

పంచభూత ములను దశేంద్రియములను 

విశదముచేయు 

(గృంథావలోకనమయు 

| గమ చేయ దానికి నాధారము. చూసు మన నింటికింబోయి 7 

గ్రంథ మిరువది. యధ్యాయ్యంబులం గల్లీ ల్లీ మృదుమధుర Jf 
శెలీతో నొప్పు శెండువేల యెనిమినెివందలరమె. దనుక్షువు శోకములతో | 

ఇరువది. యధ్యాయంబుల చేం జకుశ్వేదాంత్ 
రతం... బగు. .నిరువదె చ్ర్రకరణంబుల తాత్పర్యము .వివరింపంబడు. | 

ఫంశేప ంబుగనో. నిప్పులంబుగనో 

౧౧ 

వైచి తృ ్యమువలన నెంతమాత్రుమును 'గలుగలేదు. నాలుగవజేద 

మందలి యిరువది (వశరణ౦బులు నత్యంత భీన్న ంబులుంగా నుండినను 

బర్యవసానము నై (తత త్త సమునే సృతిపాడింపుచుండుటచే నిరు 
వది _యధ్యాయంబులును . పర్యవసా నంబున నెకెటేయంకశీం బగు 

నదె డై ఏతత _క్త ప్టమును బ్రకటింపుచు స సర్యోసనివ తామర స్యంబును, 
సకల వేద సానురస స్యం బును వేయినిధంబుల సిద్దాంతీక లం పుచున్నయివి. 

మొదటి యధ్యాయ ౦బున నైతరేయ ద్వితీ యారణ్యకంబును 

రెండవయధ్యాయంబున6 చై చె శ్రీరీయాంతర్గతం బగు బ బ్రైహ్మవల్లీ యు 

మూండు నాలు దవ యధ్యాయంబులచేం గృమంబుగ ఛాందోగ్యం 
బునందలీ యుద్దాలక సనత్కుమార ప్రజా పతియుప దేశంబులును, 

ఆడవ య ధ్యాయంబులచే ముండకమునందలి యాంగిరపిప్పలాదోప 
దేశంబులును, ఎనిమిది తొమిదవయధా ధ్యాయంబులచే బుగ్వేద కొషీతకి 
శాఖుయందలీ యిం ద్రాజా తశేక్రూప 'దేశంబులును, పదియవయధా థ్యాయం 

బున మైత్సయణ్యుపనిప త్తునందలీ శాకాయని శ్యేప చేశంబును, పదు 
నొక ండవయధ్యాయంబున కశవల్గి యందలి  యమోపబేశంబును, 

పం (దండవ యధ్యాయంబున శ్వేళాశ్వతరోప పనివత్తున్కా పదుమూందవ 
యధ్యాయము మొదలు పదునెనిమిదవ యధ్యాయమువజకునుం గల 
యాజుధ్యాయంబులయందును (గృ గ మంబుగ బృహదారణ్యకాంతర్షతంబు 

లగు మా౭డవ యధా ధ్యాయ నాల్లనబ్రాహణంబుు నాలవయధ్య్యాయమునం 

దలీ యజాతశత్రు బాలాకి సంవాదము యాజ జ్ఞవల్క్యుమై, త్రేయసంచా 

డమ్యూ ఆభర్వణోపదేశంబళ మధువిద్యలును, ) విదవయధ్యాాయంబునందలి 
యాజ జ్ఞ వలా ్ యశ్వలాదులవా దకథయ్యు, నాజవ యధా ధ్యాయనుందలి 

రహజ జ్ఞ వల్య్య్యుజ నకసంవాదంబును, బందొమిదవయధ్యాయంబున సామ 

వేద తలవకార శాఖయును, ఇరువదియనయ ధ్యాయంబున నాథర్వణో 
త్రర తాపినియును బూర్జ ముగా వివరింపంబడి యవా వ్వాని తాత్పర్యము. 
సుస్పష్ట్రముగను విషులముగను, నిస్సంశేయంబుగను నిరంకుశేంబుగను 
సిద్దాంతీకరిం పంబడి అనది, ' 

(శ్రీ. కః భా) 

అనుభూతిన్వ దా పా చా ద్యుండు-- సారళ్వక 
న్యాకరణమును రచించినయళ. డని వాడుక, 

కథ గలదు, 

ఇతనినిగూర్చీన యొక 
రాజస మధ్యమున. వీత్ర( డొకనాయ అపశబ ప బి ప్ర్యయో 

సరస్వతి 
నారాగ్గించెను, ఆపె ప్రసన్నురాలై. యొకవ్యాకరణము. నిచ్చెను. 

ఈళండు సారస్వత వ్యాకరణము వ్రాయ లే దనియు, డాని 
క ప ఎ నె మింద ప్లక్తియ మాత్రము చా సె ననియు, నీతండు.. క్రీ: స్మ 

౧౨౫౦ కిం దరువాతన్యు. _౧౪౫౦కిం బూర్వకునను ఉండె ననయుం 
దజ్ జ్ఞాల ,యభిప్రా ప్రాయము 

అ ను ము 0 చిన స లి. — _ కృవ్ణ జల్లా, నందిగానుశాలూకా _ 

| యందలి గ్రామము జనసంఖ్య ౯౧౫ 1 (౧౯౩౧౫. 



అనువముతి_ అనుమానము 
"అనుమతి — ౧ అంగిర స బుషికిని, కర్చనుకన్య శ్రద్ద 

కును బుట్టిన నల్గురు కన్యల లలో (6 జిన్న ది, 

>, ద్వాదశాదిత్యులలో ధాతీ యనువాని 
భార్య. 

3. శాల్టలీద్వీపము నందలి మయొకమహోనది, 

క. ఒక బ్రప్షి, 
అనునునన ల్సి. — కర్నూలుజిల్లా, కంభంశాలూకా 

యందలి గ్రామము, అస్య ౨, 00% (౧౯౩౧). 

అనుమర్హ పూడి — సంటూరుజిల్లా, గంటూఠుతాలూ 

కాయందలిీ ఈనాంగ్రానుకు. జనసంఖ్య ౬రా (౧౯౩౧). 

అను మర్రి జా తూర్పుగోదావరీజిల్లా, సెద్దాపురంకాలూకా 

యందలీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౭ (౧౯౩౧). 

బడిన నాలుగు ,ప,మాణములలో నిది శఛండవది. ప్రత్యక్షము, అను 
(టో | 

మానము, ఉపమానము, శబ్దము అనునవి 'నాలుగు 

హీందూ (పృమాణములు, (వమ యనలగా యథార్దాను 

కర్కశాక్ట్రణు భవము, నిజమైన జ్ఞానము, సృమకుం గారణము 

ననునరిం చి (ప్రమాణము ; అనంగా చేసాధనంబులవలన మనకో 

యథార్థృజ్ఞూనము కలుగునో, చానికి6 బ్రైమాణము 

లని శే బరు, అనుమాన నునన సాధనము, అందువలన6 గలుగుజ్ఞానము 

6 అనుమితి 0 యందురు, 

_అనుమానస్వభావము 2 మనము దూరమం దున్న యొకా 
నొక పర్వతముమోంద పొగ లేవంగాల జూచి యా పర్వతమునందు 
నగ్ని కల దని యయా హీ సాంచుచున్నాము. ఇట్టి జ్ఞానమునకు 6 అనుమితి 9 
యని చేరు, ఇందు బరతమునకు6 | బక్క! మనియు, ధూమమునక 
హేతువు) లేక లింగ? మనియు, అగ్నికి “ సాధ్య? మనియు. 

సంజ్ఞల, ఇందు బ (బ్రత్యవ మైన ధూమముచే నప సృత్యకు మైన యన్ని 
సాధింపండిని, కావుననే వా త్స్యాయనుండు 6 ప్రత్యవముచే 
నృప్రత్యక్షవ స్తువుయొక్క_ సంజంధమును సాధించుట అనుమానము ? 
అని తేన వా ర్రీకోమలోేం జెప్పియున్నాండు!ే, . 

ఇచ్చటి యనుమానమనక 6 హీత్రువుి ( లేక లింగము ) అనల 
| బడ్డు ధూమము కారణమైనన్సు. ధూమమునకును అగ్నిని గల సంబం 

' ధముమొక గ్రాజ్టైన మే ముఖ్య కారణ మని చెప్పవలసీయాన్న ది, ఎచ్చ 
పెచ్చట ధూమ ముండునో. యచ్చటచ్చట నగ్ని యుండు నన్న 
జాన మేది "గలదో యది. యనుమానమునకు "హేతువు, ఈజ్ఞానరు 

పేరు, - భూమమునకునుు అన్నికిని గల "సంబం 

వేరు. 

. నే వ్యా పీజ్ఞాన మన్ని 

i ధమునకు వ్యాప్లి యని 
ol 

వా ప్రే: — పెని చెప్పినడానిని చూడలా “వ్యా ప్రి పి, యనునది 
అనుమాన (స్కకరణమునందు ముఖ్య మైన విషయ మని చదువరులకిరం 
దోంచియుంస్తును. కావున అందునుగుజించి కొంచెము విశదముగ 
వివరింతము, 

ధూమ మన్న చోట 7 చెల్ల నగ్ని యుండునా యుండదా యని 
'యెవనికీ సంశేయము కలదో చానిక్తి ధూమజ్ఞానము చేత నగ్ని జ్ఞానము 
కోలుగచేరదు, అట్లు సంశయము లేక ధూమాగ్న లకు6 గల సంబంధము 
నిశృయముగాం జెలిసీనవానికి ధూమజ్ఞానముచే నగ్ని జ్ఞానము తప్పక 
కలుగును, అందువలన వ్యా ప్రినిశ్నృయ మే యినుమితికిం గారణ మని 
ఘనము చెప్పవచ్చును. ఈ వ్యా న్రీ వ్రీజ్ఞునయు సాహ చర్య జ్ఞానముచే 
గలుగుచున్న ది. కావుననే (నియతసాహచర్య మే 
బడినది, వంటయింటిలోను, 

వ్యా ప్రి పి యని చెప్పం 

) ఇకరస్థలములందును మరల మరల భూ 
మాగ్నుల సొహచర్యముం జాచుట చేతి ధూమము వ్యాప్య మనియు, 
అగ్ని వ్యాపక_ మనియు జ్ఞానము కలుగుచున్నది అనం గాం 
మెప్పుడును వ్యాప్య మునకం' ను నెక్కు_డు ప ప్ర దేశ మాక (క్రృమించుకొని 
యుండును, భూమ మున్నచోట "నెల్ల నగ్ని యుండును, + కాని అగ్ని 
యున్నచోట చెల్ల ధూను ముండదు. అందువలన నగ్నియున్నప్ర ప, టే 
శకము లెక్క వ ; ధూమ మున్న (ప్రదేశములు తక్కువ, కావున: 
ధూమము వ్యాహ్యము, అన్ని వొపకసు. ఇదియే మటీయొక విధముగ 
జెప్పవచ్చును, వ్యా ప్రీసహీత మెనది వ్యాప్య మనంబడును, వ్యాప్త్ 
నిరూపకము వ్యాపక మనంబడును, అన్ని "లేనిది ధూవు ముండదు, 
కాని ధూమము లేనిది అగ్నియుండును, -ఎజ్జగాం గాలిన యుక్కు 
కడ్డియందు నగ్ని కలదు... కాని ధూమము. 'లేదు.. కావున ధూమము 
(వ్యాష్యము) నందు, ) అగ్ని ( వ్యాపకము) యొక్క [గ వ్యా వ్రీయున్నది. 
కాని అగ్ని యందు ధూమముయొక్క_ వ్యాప్తి లేదు, 
న్యాష్యవ్యాపక ములకు సమానవ్యా ఫ్రీ ప్ యుండవచ్చును, 

వ్యాపక 

ఒకప్పుడు 
అగ్ని కిమాబుగా 

“ పచ్చి క ప్రెలయగ్ని ” అనునదె వ్యాపక వమునుకొందము, అప్పుడు 
“పచ్చిక స్పైలయన్ని” యున్స చోట నెల్ల లధూమ ముండుటయు, ధూమ 
మున్నచోట ల్ల బద్బికష్టైల ని ప్పుండుటయుం దటస్థించినందున, 
ఈ చెంగును ఒకదాని కొకటి వ్యాపకము, వ్యాష్యము అని చెప్ప 

. నచ్చును... 

అవినా భావరూపసం బంధము వ్యా ప్రీ యని మజేయొకలక్ష. 
ఇము కలదు, వీది లేక యేది యుండదో ' దానికి శెండవదానితో 
అవినాభావసంబంధ ముండు ' నని చెప్పెదరు, అగ్ని లేక ధూను 
ముండదు, కావున అగ్ని యొక్క_ యవి నా భావసం బంధము . ధూమ 
మునం దున్న ది, అగ్ని యందు ధూమముయొక్క_ యవినాభావసం 
బంధము లేదు, .. అగ్ని లేని ధూమ ముండదు గాని ధూమము. లేని 
యగ యుండవచ్చును. ధూమ. ముండినలాని యగ్ని యుండ దన్న 
నియమము లేదు.. కావున అన్ని వ్యాపక మనియు, ధూమము. 
వ్యాప్య మనియు6 'జెలిసికొనవలెను, మ |. | 

0 యై. గ క్ర ప్రశ్యష్య సంబంధస్య ప్రతిష శ) (చూడుడు: గౌతమన్యూ త్రము ౧౧9 మూడి వాళ్ళా ్రయనవృ్తి 2). 



వ్యా ప్రిజ్ఞాన మెట్లు కలీగినది!= అగ్ని కిని, ధూమమునకును 

గల యీావ్యా ప్తీజ్ఞానము జనులకు చెట్లు కలుగును ? పెని ఒకచోట 

సూచించినట్లు నిత్యానుభవ మే దీనికి ముఖ్య కార ణము, సంటయింటిలో , 

యజ్ఞ శాలలో, మజేయితర స్థలములలోను పాగ యున్నచోట చెల్ల 

నగ్నిని చూచినందున ఈ జ్ఞానము కల్లును. కాని తోొంబదితో" మిది 

సారులు చూచినను నూజవ పా) అమే జరుగు నని యెట్లు? అందుకు 

ఆవ్యభిచారజ్ఞానము ఉండవలయును, నియమమునకు “భంగము కలు 

గులు వ్యశచార మనిపించుకొ నును, ౯౯ సారులు ధూమ మున్నచోట్ల 

నగ్ని కనిపించియు నొక్క చోట నగ్ని "లేనియెడల నది వ్యభిచార 

మగును, కావున నట్టి వ్యభిచారా భావము వ్యా ప్రినిశ్చయమునకు 

సహకారి యగును, . ఇట్లు వ్యా ప్రీజ్ఞానమునకు సైనాజర్యేజ్టైనడు, | ఇ 

వ్యభిచార జ్ఞూనరాహీ త్యము ఆవశ్యకములు, 

ఆపాధి:_ వ్యా _ప్రయొక్క_వై శాల్యమును సంకఘుచితము చేయు 

దానిని ఉపాధి యందురు, అన్ని అమున్నచోట్ల నెల్ల ధూమ ముండును 

అన్న వాక్యము నిజమెనది కాదు, అందలి 6 యగ్ని* యనుపదము 

నకు ఆన్ట్రేంధనసంయోగము ( పచ్చిక ప్రైలకాడిక) అన్నమాట తీగిలీం 
చినయెడల నది సరియగును. ఈ.“ ఆశ్చ్రంధనసంయోగ ' నునునది 

“ ఉపాధి *యనంబడు, * ఉప శా 
స్వీయం ధర్మ మిళ్యుపాధిః అని ఉదయ నాచార్యులు చెప్పియు 

న్నారు, త నయొద్ద నున్నవస్తువునకు6 దనవర్శ్య మిచ్చునది యుపాధి, 

ఎజ్జపునవ్సుము తనఫమోప పమం దున్న సృటికమునకుం దనవర్ల మీచ్చును, 

అశ్షే యాకారవిహీన మైనయాకాశమునకు ఘట మను ఉపాధి తన 

యాకారము నొసంసచున్న ది. ఇస్తే యన్నివలన ధూమమును పుట్టించు 

నుపాధి “ అన్హ్రేంధనసంయోగము ౫. ? అనయా. బచ్చిక స్పైలు నిప్పును 

తగిలీయుండుట. ' కావున నడుమ నుపాధి యుండుటచే నచ బచ్చల 

నగ్ని | యుండునో యచ్చటచ్చట ధూమ 'ముండు నన్న వ్యాపి 

వ్యభిచారము సంభవించినది, _ పొడిక "పలు గల యగ్ని yy 

పొగ యుండదు... కాలినయినుపగండులో నున్న యస్నికియాడ 
ధూమ ముండదు, కావున నగ్నికి ధూమము నకు నవినాభావసంబంధము | 
కలుగవలె నన్న “అగి” యనుపదమునకు * తడిక క్రైలుగల ) యన్న 

వి శేవణము చేర్చవలెను. ఇదియే యుపాధి. ఈ అశ్చ్రంధనసంయో 

| గము అగ్నికి వ్యాపకము కాదు, ధూమమునకు వ్యాపకము 3 అనంగా 

నుపాధీ ధూమముకం టె నెక్కువ వ్యా_ఫీ పి కలదియు, అగ్నికం కధ 

దక్కువవ్య్యాప్తే పీ కలదియు నయియున్న దె, ధూమవ్యా పి పికిని, అగ్ని 

'వ్యా_ప్లీకిని గల "భేదమును ఉపాధి నూచించును, “ పర్వకముమో (ద 
భూమ మున్ఫృది, అన్ని యుండుటచే ) నన్న సిద్ధాంతము. చెప్పిన 

జ U ణ్ a | తోడే 6 ఆ్ట్రేింధనసంయోగ మను ఉపాధి యడ్డీము నచ్చి యా వ్యా పీజ్ఞానస్త రణము ననుసరించి. యాధూమ మన్ని వ్యాష్య నున్న 
సిద్ధాంత మపసిద్ధాంతే మని చెప్పును.. 

' అనుమానవిభొగములు 3 ఫా. గౌకమాచార్యులవా . రనుమా 

॥ నము. _మూండువిధము. లని చెప్పియున్నారు " (న్యాయనూత్రుము. 
: ౧900 (0) ఛూర్వనల్ (2) శేవనక్ (30). సామా | 

| ఇమే లింగముగా6 ( హేత్రువుగా ) గలది యని యర్థము. 

సమిపవర్షిని ఆదధాతి సం, కామయతి 

అది జానాత అది. జ్ఞూనాత్మకము.. 
సంశయమును పోంగొట్టును, 

" నుమితి. 'యని 'కొందజియభి ప్రాయము, 

అనుమానము 

న్యతో దృష్టములు. “ పూర్వువ దనుమాన * మన6గా కారణము. జూచి 
కారము నూహీించుట, దీనినే 6౪ కారణలీింగక _మనవచ్చును, కార 

ఇందుల 

కుదానారణము మేఘముల జూచి వర్ష ము కురియు సి యూపహాం౦ 

చుట. € శేసనదనుమూన ) మనంగా కార్యమును జూచి కారణమును 
ఊహీంచుట, ఇది కార్యలింగకము* ఇందు? గార్య మే లింగము: 

(హేతువు, ఏటికి వద వచ్చుట చూచి వర్షము కురిసె నని 
యూహీాంచుట యిందులకు నుదాహరణము, పె రెండువిధముల యను 
మానములు గానియనుమానమునకు ఈ సామాన్యతో దృష్టైనుమాన. 

పేరు; అనలా? గారణమును బట్టి కార్యము గాని, కార్యమును 

బట్టి కారణము గాని యేయనుమా నములందు నూహింపయిడ దో యా 

యనుమానము లన్నియు సామాన్యతో దృష్ట్రము లని. చెప్పవలని 
యున్నది. 'శెండువస్తువులకో నియతసాహచర్య ముండుట . యొణి(గ 

నందున, నొక వస్తువును జూచి రెండనదానిని ఊహీంచుట సామా 

న్యతో దృష్ట మని కొందజ యభిప్రాయము. పృధ్ధీత్వమను జూచి 
గంధవత్త (మును ఊహీంచుట, తోశను జూచి ఆ వని ఊహ చేయుట 
ఇందుల కఘుదాహర ణములు, 

అనుమానము స్వార్టానుమాన మనియు, పరార్థానుమాన 
మనియు శెండువినములు గా సురల విభజింప బడినది, స్వార్థానుమా 
నమువలన మానవుండు స తనమనస్ఫునందలిసం కయమును చాఫులొనును. 

పరాద్థానుమానమునలన మానవుడు పరుల 

ఇదె శబ్దాత శ్రకము. కావున స్వార్థాను 

మానము మొదటిది, ప రార్థానుమానము రెండవది, తనమన సునకు 
సంశయనివృ _త్తికలిగిసంగాని యితరులకు సమాధానము చెప్పుట యెట్లు ? 

స్వాన్థానుమాన క్రమ మె ట్లనిన, 'నెళానొకండు పర్వతము 
మింద ధూమమును చూచును, తరువాత "నెచ్చట ధూమ ముండునో 
యచ్చట నగ్ని: యుండు నన్న వ్యాపి వీని "స స్మరించును, వ్దప ప ఈవ్యా ప్రి 

స్మరణమును తనకు (బృత్యేమముగం టెలిసి న పకుఢర, జ్ఞానముతో. 
(అనలా. బర్వతము: ధూమవంత మన్న జ్ఞానముతో) నలుపం గూ పర్వ 

తము అగ్ని వ్యాప్యముగా. గల ధూమమును గలది యను జ్ఞానము 

కలుగుచున్నది. ఈ జ్ఞునయునశే _ఈళాస్ర్రమునందు పరామర్శ 

మనియు, లింగపరామర్శ. మనియు. బేళ్లు, దీనిచే తృతీయ లింగ 
పరామర్శ మందురు, . ఎందు కనంగా ఈ లింగ (హౌతు - భూమ 

జ్ఞునము మూండుసారు. లయినంగాని పరామర్శము పూర్తి కాదు, 
మొదట మహానసాదులయందు ధూమాగ్నుల సాహచర్యము( జూచుట 

రెండవసారి పర్వతముమింద ధూమమును జూచుట,. మూ6డవసారి 

జ్ఞానము గలుసటు, ఇట్లు . లీంగ(శే హీత్ఫుజ్ఞానము మూండువిధముల6 
గలిగిన గాని పరామర్శము. కలుగదు, Fae పరాన్దుర్శ మే స్వార్థా 

'కొందజణిమతమున హేతుజ్ఞాన 

ముసశే అనుమాన నుని ఈ పేరు, వ్యా _ప్రీయొక్కు స స్మృతియే యను నూ 



అనుమానము 
మని కొందజమతము, కొందజు పరామర్శమును కరణ మందుకు, 
కొొందణు వ్యాపార మఠిదురు, ఇట్లు వై యాయికులు ఖన్నా భిప్రాయు 

లైనను, అందటును పరామర్శ ఘును ఒప్పుకొనియున్నారు, కరా 
మర్శము లేక యనుమితి కలుగనేర దని యందజ మతము. 

పరార్థానుమాన మితరుల సంశయములం. వాప్రటక నువయోగ 
పడును, ఇది పంచావయవాత కము, 

పంఛావయవములు :--- పంచావయవాత క మైన పరానాను 
థ్ నానమునకు * న్యాయ మని పేరు, దీనిని బట్టియే యీ క్యాస్త్రమున 

కంతకును నాగయశా(స్త్ర మని పేరు వవెను, సా రానుమానమందు 
ముననుల కో నటి పక్షఢర ప నెవనిమనసులో వానికి( గలుగు టప ధర్మ తొజ్ఞానము ( పర్వత మన్ని 

| 
చ , మంత మన్న జ్ఞానము కొన్ని వాక్యముల చెరి బరుల మనమునందు( బుట్టు 

నట్లు చేయుట న్యాయ) మనిసీంచుకొనును, పర్వతీము అగ్ని 
మంత మని పరులను ఒప్పీంచుటుక ఈ (కంది యెదువాక్య ములను 
ఊపయోగించెదరు :- 

౧. పర్వతము అగ్ని మంతము (ప్రతిజ్ఞ ) 
౨; ధూమేవత్త్వముచే (హేతువు) 

3. ఏదియేది ధూమవంతమో 

యదియది అగ్నిమంతము,. 

వంటయింటిలోను వతె (ఉదాహరణము ) 

'రో,. అటు యిది ( ఆపనయము) 

౫, కావున పర్వత మగ్నిముంతము. (నిగమనము) 
ఇందు మొదటిది “ప్రతిజ్ఞ ఇం దీ విషయము వ్రతిపా 

దింపంబడు నని యిది తెల్పును, వక్త తాను స్టాపీంపంబోయొడి 

సీద్దాంత మును ఇందుమాలకముగా ముందు చెప్పును, వెందటిదియైన 
ప్రతిజ్ఞ తో చివరది యగు * నిగమనము సరిపోవలెను,. అట్లు కాని 
యెడల నది ప్ర తిజ్ఞుభంగ మనిపించుకొ నును, శెండవది * హేతువు, * 
ఈ వాక్యమునందు లింగము చెప్పబడును. లింగము హీత్రువు అను 
నవి -సమానార్థకము లయినను వానియందు గొం మర్థ భేదము కలదు, 
లింగ మనంగా గుర్తు, ఇచ్చట హేతువు అనుపదమును సాధారణ 
ముగా లీంగ ప్ప తిపాదకవాక్య మన్నయర్థమునందు నుపయోగించెదరు. 
మా(6డవది' యుడాహరణము, ఇందు లింగమునకును (ధూమమునకును, 
సాధ్యమునకును ( అన్నికిని) గల సంబంధము ( వ్యాష్యవ్యాపక 

_ భావము తెల్పి వ్యా _ఫీక్టైనము. కలుగజేయును. ఇంతియకాక 
వ్యా ప్రీజ్ఞానమునకుం గారణమైెన యనేకోదాహరణములలోనుండి | 
యొక్క డాని. "జెప్పి వ్యా పిజానమును దృథపజుచును, నాలవది | దవ బ్లు ౧ 
6 ఊపనయము, ” మూ(డవవాక్యనుందలీ వ్యా పీ యిచ్చట ఆఅహాడం 
జెల్టు నని యిది 'తెల్చును, అయిదవది నిగనునము, పె. నాలుగువాక్య 

౬3 

ముల నొక్క_చోటం జేర్చి తీసీన సారాంక మో నిగమనవాక్య యు. 
ఈ పంచావయవాత శీ మైన అనుమానమునకు నిది ఫలీతమా, 

చక్కాల పిబారింది చూడగా నీ మైదువాక్యమఘులలో 
మూండే ముఖ్యమైనవి యని తెలియగలదు. 6 ప్రతిజ్ఞా ౩, “నిగమనయుి 
లొక్క_టియే కావున నాలుగు వాక్యము లే మిగిలినవి, వానిలోను 
6 ఉపనయ* మను నాన్టవ వాక్యము చిశేషోపమయోగకరము కాదు 
కావున మిగిలీనవి మూండువాక్య శు లే, 

నై యాయికులు పంచావయవములను అంగీకరించినను మొమాం 
సకులు ప్రతిజ్ఞా హేౌతూ దాహరణము లను చూడు అవయవములవే 
యొప్పు కొనిరి. వేదాంతులు మొదటి మాూండవయవములు గాని చివర 
మూండనయవములు. గాని చాలు ననిరి1, బౌద్ధులు ఉదాహరణోప 
నయముల నంగీకరించిరి, వాళ్చాళ్యన్యాయకశాస్త్రమునందును న్యాయ 

మునకు నవయవములు మూడే, 

_ లింగము == అనుమానమునకు ముఖ్యాధార మైనలింగమును 

గుటించి చెప్పవలసియున్నది. లింగమునే హేతు వనియెద రని యిది 
నజికే చెప్పయునినది, లింగము మూండువిధము ఖైనది: (౧) అన్వ 
యవ్యతి రేకి, (౨) కేవలాన్వయి, (3) శేవల వ్యతిరేకి, ఆన్వయ 

వ్యా ప్రియ, వ్యతిరేక వ్యా _పీయు( గలది అన్వయవ్యతిరేకి, హేతువు 
నకు( ధూమమునకు )న్కు సాధ్యమున కును (అగ్ని కిని గల వ్యా 
అన్వయవ్యా పఫ్ వాని అభావములకుం గలవ్యా ప్ వ్యతిరేక వ్యా ప్రి 

ధూమ మున్నచోట "నెల్ల నగ్నియుండున్కు వంటయింటిలోవలె 
ననునది అన్వయవ్యా ప్రీకిని ఎచ్చట నగ్ని లేదో యచ్చట ధూమము 
లేదు కొలనువలె నన్నది వ్యతిరేక వ్యా "పీకిని ఉదాహరణములు* 
ఇందలీ శెండవయుడాహర ణములో అగ్న ష్టభావమునకును భూమా 

ఛభావమునకును వ్యాప్తి కలదు, అన్వయవ్యా ప్రీయందలి వ్యాష్య 

పి 
జాం 

వ్యాపకములు వ్యతిరేకవ్యా_పీయందు. మాటి వ్యాపక వ్యాష్యము లను, 

అన్వయవ్యా _ప్రిలో ధూమము వ్యాష్యము, అగ్ని వ్యాపకము, వ్యతి 

శేకవ్యా ప్రిలో అగ్న్ట్యభానము వ్యాప్యము, ధూమాభావము వ్యాప 
కము, ఇది ప్రక్క ప్రటయందలి పటమువలన స్పష్ట్రపడంగలదు, 

ఆపటమున అఆ ఇ ఈ యను “పెద్ద చతుపో_ జము అగ్ని 

కం క నధికవ్యా వ్రీగల దృవ్య మనుకొనుండు, అంతకం కొం జిన్నది. 
ఆక చట యను చతుప్కోణము అగ్నిని సూచించు ప్ర దేశ మను 
కొనుండు, అన్ని టికం కె. జిన్నది యగు ఆ గ జ డ యను చతుప్మ్కో_ 

ణము ధూమవ్యా _ప్రిని సూచించును, మహానస యజ్ఞ శాలాదు లందు 

. లోనివి, ధూమ మున్న చోట చెల్ల నగ్ని యుండుటచే ఈ చతుపో_ 

ణమునందుం గూడ అన్ని వ్యా_ప్టీ యున్న దనియే యెంచవ'లెను. కావున జాలి 

ఆఅఆకచట యను చతుపోో ఇమునుండి ఆగజడ చతుపో ఇ 

“అవయ Fr 1. “అవయవాళ్ళ త్రయ నీవ హీతూదాహరణరూాపా ఉదాసహరణోపనయనిగమనరూపా . వా నతు పంచ, అవయవ 
గ్రేయేబైవ వ్యా ప్రీవథక్మ యో రుపదర్శనసంధకే శాధికావయవద్య యస్య వ్యర్థత్యాక్.? (కేదాంతపరిభాన,. కలకత్తామాడ్చు, పటు, ౧కు 



జర్ర 

మును తీయంగా మిగలిన 

(Gnomon) ధూమము లేనట్టియు, అన్ని యున్నట్టియు, క్హీయః 

సిండాదులను జూఫును, అన్న యున్న చోట నెల్ల ధూమ ముండు 

నన్న వ్యా ఫీ ప్లిని చెబుచుసట్టి అఆశ్చేంధనసంయోగ నును ఉపాధి యీ 

కజట యను ప్ర చేశమువలన సే సూచిత మగును. 

నోముఖప్రచేశము ధూమా భావము అగ్న్య్య భావము కలసీయుండు 

“అచ ఇ అను 

సలమును సూచించును, ఇది విపతదృష్టాంతప్ర, దేశము ; ఎచ్చట 
లో లు. 

' - | మ దూ 

భూమాళా నవ్వు 
శా 

క్ 5 చ 

| a 

భూమా ఇ 
గు జలా IN 

జ్ర ళ్ళ ద 
అగ్ని 

ఆ ధూమము ఇ 

అగ్న్యభావమో అచ్చట ధూమాఫావము అన్న వ్యతిరేకవ్యా ప్రిని 

బోధించును, 

(ఆక చ ట్ర ధూమ ప్ర దేళ మ చతుప్క్క_ణము (ఆగజ డ్ర 

కం మెల. 'బెద్దదె గాన EN వ్యాపక మనియు, ధూమము వ్యాప్య 

మనియు ధూమాభావ నూచక' మెన అ జ ఇ అను ప్రదేశము “అగ్న్య 

భావి నూచక మైన అ చఇ ఆను వ్ర చేశమకంపే "పెద్దది. గనుక 

భూమా భావము వ్యాపక మనియు, అన్న భావము వ్యాప్య మనియు | 

-. సృష్ట పడయలదు, కావున నెచ్చ మెచ్చట నగ్న భావమో అచ్చ 

టచ్చట ధూమాభావము కొలనువల్కె నన్నది వ్యతిరేక వ్యా ప్రీ పికి నుదా 

పహూరణము. ' ఇట్లు ధూమ ము సృచోట నగ్ని యుండును, ఇందుల 

కు,దాహరణము మవోనసము, అగ్న్య్యఫావ మున్నచాట భూమా 

భావ ముండును అని అన్వయ వ్యతిరేకములచేం జెప్పునది (అన్న 
యివ్యతిశేకి లీంగము ? { హేతువు), శేవలాన్వయి లీంగమునందు 

భావరూపోదాహరణ మే. యుండును "గాని 

ముండదు, 'ఉదాహరణమా- వ ఫుటము అభిధేయము (పేర్కొనం 

దగినది పృమేయత్వ మున్నందున్క పటమువలె, ఇందు లింగము 

( హేతువు) ప్రమేయత్యము, ప్ర మేయత్వ . మెచ్చ కెచ్చట 

నుండునో - అచ్చటచ్చట సుక ముండును, ఇందుకు దృష్టం 

తము పటము, ఇందు ప ప్రమేయత్వ మున్నది _అభిభేయత్వ 

మున్నది... కాని. దీనికి * 'వ్యతిశేకో దాహరణ ముండదు,  ఎందుల కన 
నట్టి వ్యతిరేక వాక్యము. 4 ఎచ్చ కేచ్చట అభి ధేయత్వ ముండదో యచ్చ 

టచ్చట. ప్రమేయత్వ ముండదు? అనునది. 
" పడార్భములకును ఆభీధేయశ్యమును, ప 

శావ లెను, . 

ప్ర శేయక్వమను సామాన్య మై మె 

క జట యను గోముఖ్యప్ప దేశము 

కొొన(గలరు, 

వై పటమునందు నగ్ని ప్రదేశ మగు చతుప్కో ఇము 

వ్యతిరేకోదాహారణ | 

| పతుముగ, నుండవలెను ; ఫ్ 

సమానబలముగల హేతువు ఉండంగూడదధు.. 

కాని యన్ని 

అనునూనము 

నందున నిట్టివాక్యమున కర్ణము చేదు. . ఇందలి... 

6 యభిభేయత్వము" సర్వపచార్థసామాన్య మైయున్నది. 

అత్యంతాభావము లేదు, “ శేవలవ్యతిశేక లింగము: నందు వ్యతిరేక 

దృస్టాంత మే యుండును గాని అన్వయదృష్రాంత ముండగు. ఎ టన, 

పృథివి యితర ద ద్రువ్యములకం శె వేటు గంధవ త్తు. ముండుటచే; 

ఇతర ద ద్రువ్యములకం మె “చీ వేటు కాదో యది గంధవంత ము కాదు, 

జలమువలె] ఇది (యనంగా భూమి) యిట్టిది ( గంధవంతేము కానిది) 
కాదు. కావున బృథ్వి యితర దృవ్యములకం మె వేటు, ఇచ్చట 

చేది గంధవంతమో యది యితర దృవ్యములకంకు వేటునది యిని 
యన్యోదాహరణము చెప్పుటకు వీలు లేదు. ఎందు కనంగా గంధ 
వృత్త షయ. సృథివియందుం దప్ప నితర త లేదు. ఇందు పక్షము 

- సాధ్యమైన 

దెనికి 

నకు ( పృశ్వికి, సాధ్యమునకు ( ఇకర ద ష్యమలకం మె వే అగుటకు) 
భేదము లేదు; అనంగా 'సమానవ్యా_ఫి కలదు. ' వ్యతిశేకదృష్టాంత 
ములు సపెక్కు_లు గలవు, 

చెని వర్ణింపయకి డిన మూడు లింగములలో 6 అన్నయవ్యతిశేకి ॥ 

యనంబడు లింగమే ముకి సి మైన దనియు, నిత్యవ్యవహారమునందు 

నుపయోగపడునది యనియు “ శేవలాన్వయి స “శేవల వ్యతిరేకి * 

యనునవి యంతగా వాడుకలోనివి 5 వనియు చదువరులు తెలీని 

మీమాంసకులునుు, వ్యతిరేకానుమూన 

మును ఒప్పుకిొనరు. యను అయిదన చుమాణ 

మును ఒప్పుకొని వ్యతిరేకానుమానమును పాటింపరై రి, 

వేదాంతులును. 

వారు “*ఆరాసప తి? 
రై 0 

పకుమ్ము సపకము, విపకుము ; ఫా _ పర్వతము అగ్నిమంతే 

నున్న వాక్యమందు అగ్ని 6 సాధ్య ? మనియు, పర్వతేము “పక్ష? 

మనియు జదువరు 'లెటుంగుదురు, జేనియందు సాధ్య మున్నది లేనిది 

సంశ్రయముగా నుండి చర్చీంపయిడు చున్నదో యది “పక్క? మన౦ 

బడును. సాధ్యము (సౌాధింపపలసిన అగ్ని, ఇదినజు'కే దేనియం దున్న 
దని నిశ్చయముగ 6 చెలియునో యది 6 సపక్షము ౨. _ మహోానసము 

(వంటయిరల్జు ) ఇందుకు దృహ్టైంఠ ము, దేనియందు “ సాధ్యము). లే 

దని మనకు నిశ్చయముగా౬ చెలీయునో. యిది విపక్నము, కొలను ఇందుల 

పడారణము. ఇందు సాధ్య మైన అన్ని "లే దని మన "'మెటు6గుదుము, 

సేతువు! హితువు వాదమునం దుపయోగపడవలయూునన్న ౩. 
నది యో క్రింది. మైదునియనుములకును లోబడి యుండవలయును, 

అప్పు డది 'సద్దేతు వనిపించుకొనును.. లేనియెడల "హేళత్వాభా. 'సములకు (6 

గారణ మగును, హీతువు (లింగము) (౧) పక్షమునందు నుండ 

వలెను, (౨) సపతమం దుండవలెను, . (3) విపతుమునం దుండం 

గూడదు. (5) అబాధిత విసయముగ . నుండవలయును ; అనలా 

దీనినిమించిన హూతువుచే నిది ఖండితము' కాంగూడదు, (4) అసత్సితి. 

అనంగా నాఖ్యాభవమును స్థ సాపించెడు 

_అన్వయవ్యతిశేకి లీంగమునందు నీయెదు నియమములను పాటిం 
పయుడును,. కేవలాన్యయి? శేవలవ్యతిశేక ములయందు వాని. “స్వభావ 



చునుఖట్టి. రఘొకా_క నియమము: తస్టను,  న్యాయబిందు నను గ్రంథము 
నంధు మొదటి మూండు నియమములే యంగీకరింప లుడి నవి, 

సేశ్యా భాసములః : :— హీత్యాభాసము లనంగా దుష్ట 
హీతువు లని యరము. వాగవివా దములు చేయునప్పుడు వాది ప్రతి థి 
వాదు లొకరీ నొకరు. మోసపఫుచ్చుట ౨ యసక్యము లై లెన హేతువు 
లను గల్పీంచి నిజ మెనహే హీతువులవ లెనే యుపయోగిం చెదరు. అట్టి 
ఉ్వీంళతుదోపు ములను ఎతీథయున్న య గాని సతి వాదియొక్క_ . వాద 
దౌర్భల్యమును కనుగొనుటకు వీలు లేదు. మన వాదమందును 
ఇట్టి దోపుములు 'రాకుండుటకు హీ హీత్వాభాసజ్ఞాన మావళ్యకము* 
హాత్వాభాసము లెదు: ౧. సవ్య భిచారమ్కు ౨. విరుద్ధము, 3, 
సత్ ప ప్కతిపక్షము, ర. అనిద్ధమ్మ ౫, బాధితము, | 

వ్యభిచారము : దీనిచే ముక్ష్తాపలీకారుయ అనై కాంతిక 
మన్నా డు, ఈ హేళ్వాభాసము మూడు విధములు ; సాధారణమ్ము 
అసాధారణమ్ము అనుపసంహారీ.. సాధారణ సవ్యభిచార మనంబడు 
హళశ్వాభాసమందు. హేతువు సపతదృష్టాంతమందును, “విపక్ష 
దృషస్టాంతమందును కానుపీందును, సక్షమం దుండుట (క్రమ మే కాని 
విపక్షమందును ఉండుటవలన ఈ దోపుము సంభవించినది ; అనంగా 
సేతువు. సాధ్య మందును. సాధ్యా భావమందును ఉండును, ఇందుకు 
నుదాహరణము | పర్వతము ధూమవంతము. అగ్నివలన, అ నెడి. అను 
మానము హేత్వాభాసము. ఎందుకు * ఇందలి శ్వ బాతువు (లింగము) 
అగ్ని. . ఇది మహానసాదులవంటి ధూమ మున్న చోట్లన్కు అమో 
గోలకము వంటి భూమా భావ. మున్న చోట్లను కానుపించును 5 అనగా 
ధూమము మున్న చోటను అగ్ని యుండును, ధూనుము లేనిచోటను 
అగ్ని యుండును, | కావున నిది . తప్పు, అసాధారణ. నునుదోవుము 
నందు హేతువు సపక్న్షేమునందును కానరాదు విపకషేమున నందును గాన 
రాదు, 'విపక్షమునందు( గానరాక పోవుట క్రమమే కాని 'సపక్షు 
మందును లేకపోవుటనలన ఈ దేవము సంభవించును. ఊదాహర 
ణము! శబ్దము. నిత్యము, కబ్దత్వమువలన, ఇందు “శబ్దత్వ' య ఈ బాతువు, 
“ కబ్దత్వ ము శీబ్బ్దమ్లా త్రీవృత్తి యెనందున నిత్యములందు. లేదు, 
అనిక్యమలయందు లేదు కావున ఈ అనుమాసము తప్పు సాధ్య 
ముండుచోట నుండనట్టి ఘే బాతువు ఆసాధార;* మని. దీని లక్షణము, 
ఇతండు నిత్యుండు, మనువ్యత్వ్యమువలన, ఇది తప్పు ; ఫ్ నిత్యత్వ ముండు 
చోట. మనున్యుత్వ ముండదు గనుక, అనుపసంహారిదోపష మునందు 
అన్నయ దృష్టాంత "ముండదు, వ్యతిశేకదృష్టైంత. ముండదు, ఇందుచే 
నిట అన్వయ వ్యా ప్రిజ్ఞా జూన మురిగదు వ్యతిశేకవ్యాపిజ్ఞా జ్ఞాన ముండదు. 
ఉదొహరణము ; సర్వము అనిత్యమ్యు. ప్ర మేయర్యమవలన, ఇంధలి 
పక్షము ‘ సర్వము : ) అనునది, అందు క్షైనవిమయమైన సమ .స సప్రృపంచ 
మిసిడియున్నందున. సపకముగం గాని, విపక్షయుగం గాని మటణీయొక్ల 
దృష్టైంకము కల్పించుటయెట్లు జ ఇందు సాధ్యముయొక్క. యత్యంతా 
భావము, అప్రనిద్ధమ్మ re 

ణా 
[| 

జు 

జ 

విరుద్ధము :... [యా సాధ్యా భావవ్యా ప్త . హేతళ్రువునకు విరుద్ధ 
మని చేరు. ఉదాహరణము': శబ్దము. Sal కృతకత్వమవలనో 
ఇందు కృతకత్వము. (చేయయకుట) హేతువు, కాని యిది నిత్యత్వ 
ముయొక్క_ యభావమైన అనిత్యత్వముచే వ్యాప్త పము, కృతకత్వము 
అనిక్యత్వమయునక్రు హీతువు గాని. నిత్యత్వమునకుం గాదు. ఇ ట్లిది 
ప్రతిజ్ఞ కంటె, విరుద్ధమైనది శాన దీనికి విరుద్ధ మని పేరు వచ్చెను, చెజువు 
నిప్పు గలది జలమువలన్క అనునది యిందు కిం కక యాడాహరణము, 

సత్ ప గృతిపక్షుము ;__ సాధ్యా భావమును సాధించునట్టి చేటు 
ఫీక్రు నెం దుండునో దానికి సత్ ప పృతిపతు, మని పేరు, ఉడావారణన్యు, 
శబ్ణయ నిత్యము శ్రావణత్యమువలన (వినయిడుగుణ ముండుటవలన | 
కేబ్దక్వమువలె, శబ్దము. అనిత్యము కార్యత్యమువలన, ఘటమువ లె, 
ఇందు సాధ్యము నిత్యత్వము, “జాని యభావ మనిత్యత్వము.. నిత్యత్వ 
మును సాధించుట కొకాహీ వాతువున్వు తదభావమును (అనిత్యత్వమును ) 
సాధించుటకు మీయొకహే హీతువును చెప్పయడియుండుటచేత నిది 
సత్ చతిపతు మనంబడు హేశ్వాభాసము, 

అసిద్దము : '— ఇది నాల్లనే బాూత్ళోభాెసము. ఇది. మూండు 
పవిఫములు; ఆ శ్ర యాస్ సిద్ధము స్వదాపానిద్ధకు, _వ్యాష్య త్వానిద్ధము, 
ఉడాహరణము. గగనార విందము సువ్వపన గలదె అరచిందర్వోము 
వలన, సరోజారవిందమువలెె అనునది ఆ శ (శ్రయానిద్ధమునకు నుదాహర 
ణము. ఇందు గగనారవిందము (ఆకౌకకనులము) ఆ కృయము 
(పక్షము): ఇది యెచ్చటను, లేదు, "ఇచ్చట పకుతావళ్ళేదక్యత్త ము 
గగనీయత్వ ముగాని అరవించత్వోము గాదు. ఇ ట్లసంభవమెన వస్తువును 
పక్షముగా గ కొన్నందున 3 ఈ యనుమానము " తప్పు. కాంచనమయ 
పర్వతము అగ్నిమంతము, ధూమమువలన అన్నదియు '' 'నిందుకు 
నిం కొకయుడాహరణము, పత, తావచ్చే దకధర ము (ఇచ్చట కాంచన 
మయత్వము ) పక్షేమునందు.. లేకపోవుటయే యా దోసులక్ష ణము, 
స్వరూపాసి ద్ధ నును హీశ్వాభాసమునందు హీత్రువ్ర పక్షమునం 
దుండదు. ఉదాహరణము : కొలను అన్ని మంఠము, ధూమమువలన, 
ఇందు ధూమము సేతువు, కొలను పక్షము, కొలనిలోధూమ ముండదు, 
కావున శశ బాతువు తప్పు, కరం చేలు ఆవు, క్రొమ మ లున్నందున, ఘటము 
పృథ్వి, పటత్వమువలన, అనునట్టి యుచాహరణము లిట్టివియే. ఉపాధి 
సహిత . మైన హీతువును ఉపాధి. లేకుండ జెప్పుట. .వ్యాష్యత్వా 
సిద్ధదోనము.. ఉదాహరణము ; పర్వతము ధూమవంతము, అగ్నిమంత 
మోసటచే నన్నచోట 6 ఆన్ట్రేంధనసంయోశాగ్ని ' "మంత మగుటచే. నని 
యుండవలెను, అట్లు. .అన్ట్రేంధనసంయోగమును, చెప్పినవాడు. కాడు 
కావున దోవుము. ఇం కొకయుడాహరణము, పర్వతము అగ్ని మంతమ్యు 
కాంచనమయధూమమువలన, బది హేళ్వాభాసము. ఎందు కన 
శూతకువు ఉఊపాధిసపాతము?ః ధూమము _ అన్న వ్యాప్య మే; కాని 
కాంచనమయధూమము మాతృ తము అన్ని వ్యాప్య కాదు; “కాంచన 
మయత్య్వి మను నుపాధిచే. న. చే అయ్యె, ఈ: "హీత్వాభాసములో 
సాధ్యా ప్రసిద్ధి సిద్ది సాధా ప ప్రశి్థి = ఇత్యాది భేధము లనేకములు కలవు, 



“ళం 

చాధితము = ఏ "హితువుయొక్క్ల సాధ్యాభెవము వేబు 

బలవ శ్ర తర మెన 

భాసము, అన్న చల్లగ నుండును, (ద్రవత్వమువలన అనుచో అనుష 

కము (చల్ల దనము) సాధ్యము, దాని యభావము ఉక్లక్యము 3 ఛి 

దానిని స్పర్శముచేం బ్రత్యమముగ మన మెబుంగదుము,. కావున 

నగ్ని చల్ల నిది యన్నమాటకు బాధ కలిగెను, పతమునందు నుండ 
వలసినసాధ్యముయొక్క యభావము మొదలయినవి బాధిత నునలుకు 

నని ముకావళీకారునిముతము.. 

సృకరణసమము :--= వెని హేత్వాఖభాసములు నవీనమతాను 
సారముగా న్యాయసిగ్ధాంత ముక్తావలీకారుని ననుసరించి యీాయః 

బడినవి, శగాతమనూ త్రోనుసారము హేత్వాభా సములు నిగ,హ 
లో 

స్థా నములలోనివియే యస వర్తి ర్ల ంపయబకినవి,. అచ్చట హేశ్వాభాస 

ములు అయిదు చెప్ప(బడినవి ; (౧) సవ్యఫిచార, (3) విరుద్ద, (3). 

పృకరణసను,: (5) సాధ్యసమ, (0) అతీత కాలము 'అనరుడునవి. 

సహ్యభిచార విరుద్ధములనుగు టీంచి _యిదివజకు6 జెప్పియున్నాము, 

ఏ సిద్ధాంతమును సోధింపవలయునో దానిచే హేతువుగం ( దీసికొనుట 

ప్ర కరణసమదోవము, 

శబ్దము అనిత్యము (ప్రతిజ్ఞ). 
నిక్యత్వయు లేదు గనుక ( హేతువు) 

LC “అనిత్య). . నంగా.. * నిత్యత్వము శేనిది? ; 5 కావున నిందు 

నొక్కమాటయే భిన్న యరూపముగ( జెప్పంబడియున్నది, దీని సే పాొళ్చా 

త్యవై యాయికులు గ "సెటిష్టియొ ప్రీక్ సిపిఆయ్” ( Petitio 

‘pri 101211 ) అందురు, 

_'సాధ్యసమము : ఫలా సాధ్యమునకునై యూయంుడిన ఫేత్రువు 

గూడ 'సంశయాస్పదము'గా (బుజువు కావలసినదిగా ) నున్న యొడల 

సాధ్యసమదోహము వచ్చును: : 

నీడ యొక ద్రవ్యము (ప్రతిజ్ఞ) 

చానికి చలన మున్నది గనుక. (హేత కువు) 

= ఇచ్చట నీడ యొక డ్ ద్రవ్య మన్నమాట యెట్లు సిద్ధాంతము 

కావలయునో యెట్లే మొదట నీడకు చలన మున్న దనియు సి సిద్ధాంతము 

కావలెను, నీడకు చలన మున్న దన్నమాట అందటును  ఒప్పుకొను 

నది కాదు, . నీడ యనగా ప్ర్రకాశా భావము, ' ప్ద (ద్రువ్యము అడ్డము 

వచ్చి (ప్రకాశమును అడ్డగించునో యా. ద్రువ్యమయొక్క- 'చలనమే 

: నీడయుక్క చలన ముగ ' కాందటిచే ధ్ర మీంపంబడును, 

కాలాతీతము :. — కాలమును 'లెక్కులోనికి దీనీకొనక చెప్ప 
హేతువు కాలాతీకయేశ్వాథాన మన(బడును, 

“శబ్దము నిత్యము (వు పత్రిజ జ్ఞ 

. "సంయోగము గనుక రంసవలె re హత. 

(ప్రృమాణముచే నిశ్చిత మై మెనదో యది వాధిత ఘూ త్వా 

కంబళి కలవా6 డని వ క్షయొక్క_ యుద్దేళము, 

ము లన(గా. 

అనుమానము 

“ఇందు నీయ/బడిన హీతువు కాలాతీతము, ఫఘుటదీప సంయోగము 

వలన ఘటముయొక్క కంగు మునకు శగానవచ్చుచున్నది, కాని. 

ఆరంగు అంతకు. (భుటదీప సంయోగము నకుల) బూర్వ ముం'ెను, 

తర్వాతంహడ నుండును, అడే ఢక్కక (నగారాకు) దండ 

నకు సంయోగము గలిగినప్పుడు ధ్వని పుట్టు చున్నది, వన నది నది 

చ యుదాహర ణము ననుస సరించి అంతకపంబూర్వ ముండే ననియు 
“మాలా 

తర్వాత నుండు ననియు, కావున నిత్య మనియు. 'జెప్పవలెను అని 

వాదియొక్క్ల తాత్పర్యము, కాని యది కాలాతీశే బాత్వాభాసము, 

ఎందు కన, ఈ రెండుసంయోగములును వేజువేటు, దీపభుటసం యోగ 

కాలమునచే రంగుజ్జానము జనించును, కాని ఢక్కా దండసంయాగ 
కాలమనే శబ్దము ఇ పుట్టదు. సంయోగ మైన రెండవ కృుణమునం బుట్టును, 

కావున రంససక్షు, శబ్దమునకు సంయొోగజననమందు( బోలీక లేదు. 

దీనిశరువాత ఛల నునుదోవ.మును ఇెప్పినాండు, అ బెట్లనిన ; 

భలము $__- అస్ధాంతరము కల్పించుకొని వాదమును అడ్డగం 

చుట ఛల మనిపించుకొనును, ఇది మూండు విధములు. ఒక పదము 

నకు రెండర్భము లున్నప్పుడు వక్తయొక్క_ యుద్దేశమునకు భిన్న మైన 
యర్థమును గ్రహించుట వాక్ ఛలము, “ఈ సీల్ల వాడు నవకంబ 

ళ్ 9 ళండు ) అన్న వాక్యమునందు నవక౦బళుండు' అనగా కొత్త 

(ప్రతివాది ఆ పదము 

నకు తోొమిదికల బళ్లు కలవా. డని. యపార్థము. వేసిన నది వాక్ ఛల 

మగును, "విశేనవ్యక్తి కి నిగుటీంచి చెప్పయడీనయర్థమును జొతినిగుణించి 

చెప్పినట్టుగా భావించి యపార్థము చేయుట సామాన్య ఛ్భలము, “ఈ 
న్నా ఖ్ బ్రాహణం డు విడ్వాంసుండు అని యొక బ్రాహ్మణుని “గుణించి 

చెప్పగా, ర్రావ్యణక్యమయొక్క_యవచ్ళేదళధర్థమ విద్వత్త యని 

తేరా? విదారీసులై న అబాహణులు లేరా! యని' వాదించుట 
ల ఆణి 

సామాన్యచ్భలమునకు నుదాహత ణము, పదమునకు. శక్యార్థము (గ్గ 

oy గ్రహించి, విద్యాం సులు కాని (బౌహ్మాణులు 

గ్రా 
“చక లక్యూర్థము వివత్నీత మెైనపుడు 'ఊొనివాచ్యార్థమును గాని 

వాచ్యార్థమ వివశ్నీత మెనప్పుడు లమ్యార్థమనుగాని గృహీంచుట 
ఉపచారచ్ళల మన(బడును. “మంచము - లజిచుచున్న వి అనగా 

మంచములమో 6దిజను లఅిచుచున్నారు “పాశాలు పోవు 

చున్నవి ఫి అనయా పాగా కట్టుకొన్న వారు పోవుచున్నారని యర్థము, 

ఇ ట్లర్ణమ చేయక మంవములే 'అజచుచున్న వనిరయుు' పాగాలే 

నడచుచున్న వనియు నర్థము. చేసినయెడల నీదోసషుము పట్టును. 

_ అని్వి 

నిగ్రవాస్థానములు 99: — వాదవివాదమునందు మన నైయా 

యికులు న్ని గ్రహస్థాన ములను. కొన్నిటిని చెప్పియున్నారు. నిగ్రహస్థాన 

(ప్రతివాదివాదమునందు నక్రమము చేయం త్రాకంభీంచి 

నప్పుడు దానిని జూపి వానికి నగౌరవము - కలుగంజేసి 'నాదములో 
నాళ డోడె నని ఛాదమును' నీల్చిచేయాట... ఇట్టి నిగహస్థానము 

| లీరువదిెండు ఏ చెప్పగుడియున్నవి. అవి కొద్దికొద్దిగా. వర్లీ' ౨పంబడును, 
2 మ్ 

న 



అనుమానము 
అ ౧. ప్రతిజ్ఞావని : ఫలా సాధింపవలసీన సిద్ధాంతము 

దానిని సాధింప లేక 

పతిజ్ఞాహాని, 

(Jr 
సృతివాదియొక్క_ సిద్ధాంతమును అంగీకరిం చుట 

ఒకడు మొదట ఈ క్తిందివిధముగ తర్కిఇచును.' 

శజ్టము అనిత్యము . 

అదె ఇం ద్రైయగో-చరము గనుక్క ఏది ఇం ద్కియగేచరమో 
యది అనిత్యము, ఘటమువ లె 

శబ్దము ఇంద్రియగోచరము 

కావున శబ్దము అనిత్యము 

0 3 (ప్రతివాది వచ్చి ఘటశ్వాది జాతి” ఇం ద్రియగోచర వై మెనను 
నిత్యము, అశే శబ్దము ఇంది దియనోచర 'మెనను నిత్య మేల 
కా(గూడదు అని ఖండింపంా బదు ఇెప్ప'లేక యి ట్లనును, 

ఏది ఇం, ద్రియగోచరమో యది . నిత్యము భుటమువలె 
శబ్ద మింది బై ౦ ద్రియగో-చరము 

_ కావున శబ్దము నిత్యము 

ఇట్లు తన స్వదృ ష్టాంతే మెన ఫఘుటఘునందు అన్యదృష్టాంత మై మున 
భఘటత పముయొక్క_ లక్షణ 'మొప్పుకొని స్వ సిద్ధాంతమును వదలు 
కొన్నందున నిది ప్రతిజ్ఞువోని. 

. ఇట్లు .పక్షమ్ము హేతువు, సాధ్యము - ఈ మూంటిలో దేనిని 
వదలీనను ప్రతిజ్ఞావాని కావచ్చును, 

శబ్దము అనిత్యము 

_కృతకత్వము (చేయలడుట వలన 

అనినతోడనే, ప్రతిపక్ష శజ్దమునంద. కృతకత్వము. శే దని 
యా క్నేపింపగా “ సోనిండు, గను ఘట చే పకు నునుకొనుండు * 

అన్నచో నీదోవుము చీ పె ంచును. 

' విడుచుటనుగుణించి' మెలుగనది, 

౨, ప్రతిజ్ఞాంతరము : వాలా తాను సాధింపవలసిన. సిద్దాంతము 

నకు నడ్డు రాగా అందు మార్పు చేయుట (ప్రలిజ్ఞైంతరము, 

పర్వతము అగ్ని గలది. 

సువాసనగల నల్లని ధూమ ముండుటచే 

ఇందు -హీతువు (భూమము) యొక్క (సువాసన గల 

నలి ని యను) విశేవణము వ్యర్థ నుని ఆశేవింపణా 5 

పర్వతము కృష్ణ చందనయుత వై మెన యన్ని కలది. 

| సువాసన. గల నల్లి ని భూమ ముండుటచే 

అని చెప ప్పంగా. నీదోవము వచ్చెను, మొదట పత్రిజ 'ళప్త పర్వత 
కం 

మస్నిగలది * అనునద్చి. ఇప్పుడు బుజువు. వేసినది కప బర్వతము' కృష 
 చందనయుత మన అగ్ని కలది ? యని, 

ము, . నిదె స్రతిజ్ఞంతేర ముం 
ఇట్టు ప్రతిజ్ఞ మాటుటచే 

పతిజ, | 

ఇట్ట శే 'తుసాధ్య ములను 

 మా(డుసారులు ఉచ్చరించినన్కు 

| కానియెడల నవి నిగ హస్థానము లగును, 

, ఉల 9 ణ్ అ తాడ్ PD 3, ప్ర కిజ్ఞువికోధము సా ధ్రతిజ్ఞకును . "బాతువునకను 
విరోధ. మున్నప్పుడు ప్ర ప తిజ్ఞావిరోధ మగును, ఉదాహరణము: 

(ద్రవ్యము గుణముకం క బేలుపదార్థము 

_రూపాదికం పె వేజు కాదు గాన 

ఈ యుదాహరణమునందు, రూపొదికములు 'సణములే కావున, 
వానికం కి ద్రవ్యము వేబుకాదని చెప్పుట ప్రతిజ్ఞ క్ సాధకము కాదు, 

(ప్రతిజ్ఞకు నడ్డు రాణా నది 
తన్నప్ప ప తిజ్ఞు కా దనుట, శబ్దము అనిత్య మని మున జేయ లేకపోయి 
నపుషు a ఎవం డన్నా డయా శబ్ద మనిత్య మని క * అని తప్పించు 

ల, ప్రశిజ్ఞాసన్నా సము! — తనప 

కొనుట ప్రతిజ్ఞాసన్నా్యాసము, 

¥. హేత్వంతరము: ఆ ఆవి కేస హాతువునకోు నడ్డు కలుగగా. 
. విశేన హేతువును (పృతిపొదించుట, 

శబ్ద మనిత్య ము 

ఇం ద్రియగో-చరము గనుక 

ఇందుమోంద కేవలము ఇంద్రియగో చరత్వమువలన'నే యే 

పదార్థమును అనిత్యము కొంజూలదు, “ సామాన్య) మనుపదార్హ 
మింద్రీయనోచర మెనను నిత్య మే, ” అని. యాకేపము శాణో 
“ఇంది ద్రితగోచరము గనుక” అను హేతువునకు “ సామాన్యత్వముగల 
ఇం ద్రితగోవకళ్వమ' అని అర్థము చెప్పిన. ఈదోహము సిద్ధించును, 

౬ అర్ధాంతరము: మూలవిపు యమును విడిచి యన్య వినయ 

ప్రస సంగము6 చెచ్చుట యర్థాంతరము, 

భజ్దము నిత నము 

అస్పర్శత వ్రమువలన_ 

అని చెప ప్పంగా దీనికి బూర్వపమము వచ్చి "హీత్రువ్ర సరీయై 
నది కా దని యాశేపింపయగా, డానికి సమాధానము శెప్వటన 

హేతుపదము * హీని ధాతువునకు ఈ తుని" ప్రత్యయము 
తగిలి యెనకృ్ళదంత పదము, పద మనంగా. నువ్తిబంతము ౫ అని 

మాటుగా 4 

. సం బంధము 'బేనిమాటలు వెప ప్పందొడలుట, 

2 నిరర్భకోము? అర్థము. లేనివర్ల కృమమును వాదమునందు 
నుపయోగించిన “ఈ దోవ. మనను, య 

శబ్దము నిత్యము 

కచటకేపత్వమునలన 

లాం అవిజ్ఞాతార్థము!.._ వానా " అర్థముకాని వాక్యమును వాదము 
నందు నుపయోగించుట, వాదములో గెలువ తేక కొందజు అర్థము 
లేనిపదమును, భిన్నార్థపదములన్సు అర్థము కానట్టు త్వరగా గాని 

మెల్లగా గాని యాళ్ళరించెదరు. అట్టి సమయముస్క ఆమాటలు 

సభవారికిన ప్రతివాదికిని అర్థము 

లీ 



జాం 

౯. అపార్థకములు:---. అన్వయదోన మువలన ఒకళబమునకును , 
మ ఉీయొకళబ్బమునకును సంబంధము లేకుండ నుచ్చరిం పంబడువాక్య 

మిట్టిది, వాదములో జయింపలేక యొకానొకం డిట్లు ేౌతువును 

చెప్పు ఏ 

పది దానిమప ండ్డ్ర్యు ఆటు అప్పచ్చులు, _భిమెపాత్ర,” 

ఇత్యాది అసం బంధచాక్యము. 

౨ ౧౦, అప్రూ ప్తకాలము £_- అవయవవిప ర్యాసమువలన6 గలి 

గడినచనము అప్రా'ప్తకాలము. న్యాయమునకు నైదు అవయవము 

లున్న వని ఇెప్పియున్నాము. వాని క్రమము ప్రతిజ్ఞ, "హేతువు, 

ఉదాహరణము, ఉపనయము నిగమనము ఈ కనుము తప్పి 

మొదటం జెప్పవలసినది తరువాత, తరువాత జెప్పవలసేనన 'మొదట 

' జిప్పుటవలన" ఈదోవము కలుగును. 

౧౧ న్య్యూనము: న్యాయము యొక్క అయిదు అవయవము 

లలో 6 గొన్ని లోపిం చెసేని ఈదోపుము పట్టును, 

౧౨ అధికము! ఇక్క హేతువులు గాని, పెక్కు ఊదా 

హరణములు గాని ఉన్నయెడల ఈదోవ మగును, ఉదాహరణము ; 

పర్వతము అన్ని మంతము 

భూమ మున్నది గనుక ... 

వెలుతు రున్నది గనుక 

. కొలిమివళలె 

౧౩౨. ఫునరు క్షయ ఫా చెప్పినది మరల జెప్పు, 

౧౮. అననుభావణముః వాది 

ప్రశ్నే మూ6ండుసారులు చెప్పినను చ్చు 

యెడల నది అననుభామణని గ్రహస్థాన మనంబడును, 

౧ అజ్ఞానము: లా మనము చెప్పినదానిని 

చేసికొన లేకపోయిన నది యజ్ఞాన మనెడు న్నిగ్కవాస్థై 

_వారియెదుట మూండుసారులు. చెప్పణాణూాడ ప్ర ప 
ధా 

చేసికొసండేని యాత. డోడిపోయినటు లే యెొంచవలెను, 

(ప్రతివాది అర్ధము 

౧౬ ప్రతిభ: బదులు చెప ప్ప లేక పోవుట, 

౧౭ వికేపముః — రం మున్నది మరల వచ్చెదనని | ఇ 

తప్పించుకొని పోవుట. విక్నేపము 

౧౮. అనుజ్ఞ :-- తనవాదమందు , నొకదోను మన్న దని | 

యొప్పుకొనుచుల '్రతివాదివాదమందులహడ నాదోహమును ఆరో. 
AY 

పీంచుట అనుజ్ఞ యనిపించుకొ నును, “ నీవు దొంగవు అని (ప్రతివాది 

. ఆశేవించినయడల, శీను దొంగను కాను” అన్ని బుజావుచేసి కొనుటకు 
మూఖిగ, నీవుకూడ దొంగవే! యనుట యీదోమమున కుదాహరణము. 

క్, 

'సభవారు. వినుచుండంగంి 
ప,తివాది బదులు. చెప్పని 

ఫే తివాది. యర్థము 

అనుమానము 

౧౯ పర్యనుయోజ్యో పేక్నణముః ని 

గము వచ్చినప్పుడు వాదమునందు నిగ్యహింపక 

యాదోవము, 

౨౦. నిరనుయోబ్యానుయోగము | లా నిగృహస్టానము 
థి 

దానిని న్ని గృహీంచుట నిరనుయోజ్యూనుయోగము. 

౨౧, అపసీద్ధాంతము: =. మొదట నొకసిద్ధాంతేయును అంగీక 
రించి నడుమ దానిని వదలి మార్పుకొ నుట, ఒకప్ప ఏ తివాది సాంఖ్య. 

డుగా వాదించినం బజివరనజకును సాంఖ్యయంగ వే వాదింపవ లెను; 

నడుము చౌద్జుండుగ మాటిపోవుటకు పీలు లేదు.. 

కాని 

౨౨ హత్యా భాసములు: అజా " ఇదివజకే వరి ంపయబడినవి. 

జాతులు : ఫ్ న్నిగ్రహాస్థానయులు గాక గౌతమాచార్యుండు 

“జాతులు? అని కొన్ని చెప్పియున్నా (డు!. జాతి యనగా సద్దాం 

తమును పడంగొట్టుటకై సృతివాది చేయునట్టి ప్రూర్వప కము, ఇది 
దృష్రాంతముయొక్క_, సాధర ర్య్యంటై ధర ర్మ స్టములను బటి యుండును, ఇట్టి 

జాతు లీరువదినాలుగు చెప్పంబడినవి.. వాని నన్నిటిని గృ, ంథవి స్ప సర 

ఫీతిచే నిచ్చట. వివరించుట లేదు, . ఉదాహరణార్థమై యుకటిళం టిని 
జూపుదును, 

సొభర సమజాతి; ఉచాహర ణముయొక్క_ సాధర ర్య 

మునుబట్టి సిద్దాంతము చెప్పంబ పినప్పుడుు మజియొక యుచాహరలయ 

యొక్క సాధర్మ సృమునుబట్టి పూర్వపకుము ' చేయుట 6 సాధర ర్య 
సమము ? అనిపించుకొనును. ఎట్లన; 

భబ్దము ఆనిత్యము 

. కృతకత్యకువలన (చేయరుడినందున) 

 ఘటమువలె 

అను సిస్దాంత మునకు బూర్వపకు మీ క్రిందివిధమునం జేసిన 

యెడల నది సాధర్త ర్మ్రసమళాతి. | 

శయ నిత్యము. _. 

తాపము లేనందున 

ఆకాశమున లె 

ఘటమునకును. శబ్దము నకునుగల. "కృతకత్వము ( చేయంబడుటు 
సమౌనధర్మ ము ననుసరించి 'సీద్దాంతము చేయంబడినది. ఆకాశము 

నకు శబ్దమునకు లల 6 భూప ములేష యను సమానధర, ము ననుసరించి 
ఫూర్వపమమ కేయంబకినదె, సిద్దాంత ప్రూర్వపమములు సమానము లని 

సిద్ధాంతమును. ఖండించుటయే యాఫ్రార్వ్యపకుముయొక్క యు చ్రైశము, 

కాని రెండవయుదాహర ణమునందలి. సాధర ర్మ ష్థము . సరియైనది “కాదు, 
ఇంచు “రప ములేమ్.?. నిత్యత్వ మునక . హేీతువుగ. నీయంబడినది. 

[కాని హూపమలేనిప్రదార్థము లన్నియు నిత్యములు కావు... బుద్ధిచిత్తా 
| EB చూడు "గాకరుడా క్రిములు ౫వ తధ్యాయ ము, ౧-వ అహ్నిళము. . 

క్ "a | h ' 



అనుమానము 

సాంకా రాదికయులు రూపరపాలేము.. లయినను నిత్యములు కావు. 

కావున ఈ ఉదాహరణము క్వ 

వైధర్మ రి సమజాతి ;_-- _ఉదాహరణముయొక్క_. చె వై ధర రి 

మునుబట్టి సీ సిద్దాంతము చెప్పంబడినప్పుడ్తు మజీయొక యుదాహరణము 

యొక్క వై వై ధర్మ్యమునుబట్టి పుంర్వపక్షము చేయుట వై ధర ర్యససను 

మనిపించుకొనును, ఉదాహరణము ; 

కఖయు అనిత్యము 
యలు 

కృతకత్వమువలన 

అనిత్యము కాని బెల్లను కృతకము కాదు 

ఆకాశమువలె 

అను సిస్ధాంతమునకంం బూర్వప కము వా 

శబ్దము “నిత్యము 

రూపము లేమిచే . 

నిత్యము కాని జేవియు రూపము లేనివి కావు 
ఫఘుటమువ లె 

పూర్వ పతు.సిద్దాంతములు రెండును ఇట్లు ఉదాహర ణమునకును 

సాధ్యమునకును గల వైధర ర్మషృమును అనుసరించి యున్నవి గాన నిది 

వై ధర్మ్యసమము, ఇసు యితరజాతుల నెజు(గవలసినది. 

(కొ * వేం. ల, ) 

పొళ్చాత్యులు అనుమానమును ఇన్ ఫరన్స్ (Inference ) లేక 

రీజనింగ్ (Reasoning) అనియెదరు, అనుమానమే పాళ్చాత్య 

కర్క.శాస్ర్రమునందలి ప్రథాన వివ 

యము, ప్రృత్యమేదిప్క ప మాణము లందు 

వివరిం ప(బడవు, అవి యితర కాస్త 

_ములనిమయము లని వారీ తాక్సర్యము, 

పాశ్చాత్య 

కర్కశా త్తు, ననుసరిం వి 

- పొళ్చాత్యవై యాయికుల  యఖ్ళిపా ప్రాయ ప్రకారము అను 

మానము శెండువిభములు : (౧) వ్యా _ప్తిసాధకానుమానము. ( Ded॥C- 

tive: Reasoning » (౨ వ్యా డ్రేసౌభ్యానుమానము (Inductive 

Reasoning ). 'వ్యా టీ ప్రిసాధకానుమానమునందు వ్యాప్తి సాధకముగా 

నుండి సిద్ధాంతమును సాధించును.. సిద్దాంతసాధనకు వ్యా వియ్ 

సాధకము, సేతువు, 

.ఎక్చెచ్చట ధూమము కలదో అచ్చటచ్చట అగ్ని యుండును 

బర పర్వత యన. ధూమ మున్నది ' 

: శావున ఈ పర్వతమున అగ్నియున్నృది 

“సని ఊడావారింపయబకినది వ్యాపి పిసాధకానుమానము, "మొదటి 

వాక్యమునందలి. వ్యాప్తి ప్రియే. యీ అనుమానమునకు సాధకము ముఖ్య 

హీశ్రువు, ఇందు. నధికప్యా_క పగల. 'వాక్యమునుండి యల్బవ్యా _ప్రిగల 

సిస్టాంతము. సాధింప(బడినది, ఇందుకు, చుజయొక యాదాహరణము 2 
పల 

[ 

|] గలినటియు, 
౧ అ 

మిక్కి_లీ పెద్దది, అందు మానవు ' లందజినిగుజిం చియు( 

కలిసీ వాక్యము లగును, 

దురు. . 

ఆకా 

మానవు లందబు మరణ మొంచెదరు 

దేవదక్తుండు మానవుడు 

కావున దేవదత్తుడు మరణ మొందును. 

ఇందు మొదటిదైన వ్యా _ప్రీవాక్య ముయొక్క_ వైశాల్యము 

జెప్పంబడి 

యున్నది. మూ౭డవదియెన. సీద్ధాంతవాక్యయుయొక్క_ వై శాల్యము 
చిన్నది, . అందు నొక దేవదత్తునిగుటించియే చెప్పబడియున్నది, 

దేవదత్తుడు * మానవు లందటి లో నిమిడియున్నా (డు, కావున 
నిట్టి యనుమానమునం దెప్పుడును సిద్ధాంత వాక్యము ముఖ్య హేతు 
వాక్యముక ౦6 దక్కు_వ వ్య పీ కలదిగ నుండును, 

వ్యా _ప్రేసాధ్యానుమానము (Inductive Reasoning ) నందు 

వ్యా ప్రీ ప్యే సాధ్యముగ్య ననలా సాధింపవలసిన విషయముగ నుండును, 

వంటయింటిలో ధూమ మున్నప్పు డెల్లను ఆగ్ని యుండుట మనము 

చూచుచున్నాము. అయే నీళ్ల పాయ్యియొద్దనుు కమ్మరిదుకాణమందును, 
కమసలీదుకాణమునందును ధూమ మున్నప్పు డెల్ల ను అన్ని యుండుట 

కానవచ్చుచున్నది. ఇట్లు అ నేకస్థలములందును భూమమునకును అగ్ని 

కిని గలసంబంధమును చూచినందున, ఎచ్చ ముచ్చట ధూమము కలదో 

అచ్చటచ్చట. నగ్ని యుండును అనువ్యా షి ప్రీజ్ఞూనమయు కలుగుచున్నది. 

ఇదిరే వ్యా _వ్రీసా ధ్యానుమానము. ఇందు సాధింపంబడి న సిద్ధాంతము 

యుక్క_వ్యా LE] "పీతువాక్యములవ్యా ప్రీకం పెను మించినదిగా 

నుండును, హేతువాక్యము లన్నియు సిద్దాంత వాక్యములలో నిమిడి 

యుండును. 

ఇట్లు వ్యా ప్రిసాధకానుమానమునందు నధికవ్యా క్రి ప్టీగల. కూతు 

వును బట్టి యల్బవ్యాప్రీ పిల సిస్టాంతములన సాధించెదము, . వ్యా ప్రీ 

సాధ్యానుమా సము నందు న నల్చవ్యా పీ ప్గల "హాతువులనుబట్టి యధికవ్యా ప్రి 

నాయహేతువుల కన్నింటికిని సామాన్య మెనట్రియు 

సిద్ధాంతమును సాధిం చెదము, ఇదియే యీ శఆెంటికిని గల "భేదము, 

. వ్యా_ప్రీసాధకానుమానము '( Deductive reasoning ) :— 

ఈ యనుమానము ననవై యాయికుల యనుమా నమునంటి దే, మన 
యనుమానమందలి సిద్ధాంతమునకు 6 నిగమనము ? అని “పేరు, కావునం 

సొందజు దీనికి ¢ నిగమ నానుమాన " మని “పీ పేరు పెట్టిరి, 

ఈ యనుమానము | త్రి వాక్యాత్యక మైయుండును, ' పదములు 
కావున. అనుమానమును వివరించుటకు! 

బూర్వమాు. పాళ్ళాక్యకర్క_శా ప్ర నీద్ధాంశానుసారమశా పదములను. 

గణించి, వాక్యములనుగుణించి కొంత క చెప్పవలనీయాండును. 

.. పదములు (Terms) ఫా. ఈ శాప్ర్రమునందు ! మనకు 

' నామపదముల (విశేన్యముల) తోడనే పని యుండును. ఇతర 
పదములతో నంతగా. బనియుండదు. . నామపదములతో సంబంధ 

ముగల , 'యికరపదములను . . నామప చాంతర్షతములుగ నెంచి వాడు 

పదములను 'నైైయాయికులు క్కు కెజంగుల విభ్ణజించిరి, ॥ 



డిం 

కాని వాని యన్నింటితో మనకు6 ట్ర 

బట్టి పదములు భావపదము లనియు ( Positive Terms}, అభావ 

పదము (Negative Terms) లనియు కండు తెగలుగా విభజింప( 

బడినవి. భావపదము ఒకానిెకగుణము (ధర్మ ము) కల దని నూచిం 

చును, అభానపదము ఒకానొకగుణము (ధర్మ ము) లే దని 'తెల్పూను, 

సజీవము మానవమ్ము మర్యాద సద్దుణము, సౌందర్యము మొదలను 

“నవి ఖావపదములు అజీవము, అమానువుము, అమర్యాద, అసద్దుణము; 

అఫౌందిర్య్భము అనునవి అభావపదములు, ప్రతి భావపదమునకును 

ముందు * అ"* కారము నుంచిన నది అభావపద మగును, 6 జలము ' 

భావపదమ్ము ఈ అజలము. అభావ పదము, * అజలము ) అనలా జలము 

కాని దంతయు నని యర్థము, “ప్ర్రీలింగము 3 భావపదము, 

6 ' అ్రైలింగము అభావపదము. త స్త్రీలింగి మనంగా ఫుల్లీ ంగమ్ము 

నపుంసక లింగము నని' యర్థము, oo : 

ఈ  యభావపదనుయొక్క_ వి శేషము ఒకటి కలదు, 

మును, ధాని యభావపడమును కలిపినయెడల. నీపదము "లేజూతిక్రి 

సంబంధించినవిమయో యా జాతి యంత యా నీ శండుపదములలో నే 

యిమిడియుండును, ఈశంటిలో నిముడక ' మిగిలిపోయిన వేవియు 

నాజాతియం దుంగ డవు, మనము  సృష్టివమయమున మాటాడుకిొనును 

6 జలము * అని యొక పదార్థమును. విడందిని సినయెడల, “అజలము ) 

'అనుపదముచే జలము తప్ప సృష్టియందు(౫ల__ పదార్థము లన్నియు 

నూచింప బడును, ఆహారపచార్థమలనుగుటించి మాటాడుకొనుచు 

6 జలము ను విడందీసిన యెడల పదము నీళ్లు తప ప్ప మిగిలీన 

యాహారపదార్థముల సన్ని టిని "బోధించును. " పంచభూతములను 
గుణించి చక్చిరేదునెడ అజలము లనంగా పృథ్వి, శేజస్సు వాయువు, 

లీ ఆజల ” 

ఆకాశము అని యర్థ మగును, కావున పదము దానియభావము. కలసి 

వాదవినయ కే త్ర త్ర న నంతేగు వ్యాపించును. 

జూతివాచక పదములవిన యమున నొక పిశేవము జ్జాపక ముంచు 

. కొనవల యును, మనుహ్యు(డ్సు చెట్టు; గుట్ట గోవు మొదలయినవి 

జాతివా- చక శబ్దములు, _ ఈ పదముల 'నుచ్చరించునప్పుడు ఇండువిధము 

లయిన యర్థమలు స్ఫురించును. ఒకటి సం ఖ్యార్ధబోధకము. (0620౬ 
ee ative), మత్తయుకటి ధర్తార్థ (నణార్థు బోధకు (Connotative ).- 

మానవుడు అనినతోడనే. అశ కమందలీమానవు లందటు _నని యర్థ 

"మగును, గోవు పశువు అనినతోడనే లోకమునందు శల గోల 
లన్నియు? బకువు లన్నియు ; నని యర్ల ర ముగుచున్న ది; ఇదియే. సంఖ్యా 

బోధకార్థము. 

ములు వీసణధర్త, ములవలన మనము 'జునుమ్యుని ఇతర పచార్థమలనుండి 
. . జేటుచేసి సీ గు. ర్దింపంగలమో య "వన్నియు స్ఫురీంచును, గోవ అనిన | 

os | తో డే. చతుష్పదత్వము, ' ద్విశృంగత్వము. మొదలయిన ధర్మ ములు | 

దీనినే నునవాళ్ 

అట్ల మూనవుండు ”  ఆనినతో దనే మానవునిగుణధర, 

5 జనన నరు. ఇది. ధర్తార్థబోధకమ, 

శ ల ॥ 

బ రోూజనంబు లేదు. రూపమును | 

జకపన 

యును, 

వాదము ప్రారంభ మసునచ్చేడు రోము 

ఆనుమానము 
ఇట్లు జాతివాచక శబ్దములకు. సంఖ్యార్థము, ధర్యార్థము అని 

రెండర్థములు కలవు, ఈ శెంటికిని గల సంీంధ మెట్రిదె'? 

“ఊహాచ్చిన భర ము తస్టను, 

సంఖ్య 

ధర్మ ము హెచ్చిన సంఖ్య తస్తను, మను 

ష్యుండు, [ఏ హిందూ స్త్రీ అను మూండుపదములు త్రీ సికొందము, 

గ్రీసదముచే మనువ్యత్వ స్ర్రీత్వేము లను రెండుధర్మ ములు నూచింప( 

బడుచున్న వి ; కొంత సంఖ్య యు సూచింపయుడుచున్న ది. ఇందలి 

ధర్మ ములకు హీ ందూత్వ మను ధర్మమును కల్పుండు. మనువ్యుత్వే, 

(తః హీందూత్వము లను ధర్మ ములు కలసిన * హింద్యూ్త్రీ ' యను 

జాతివాచకపద మగును. ఇట్లు (స్రీపదముకం కె (హా హీంద్నూ స్త్రీ ' 

పదమునందు ని నొకధర్మము హెచ్చినది. కాని సంఖ్య తేగ్టినది, (ల 

సంఖ్యకం పె హీందూ ప్రీ లసంక్యి తక్కవ గదా అన్తే (నీ (స్రీసదము 

నందు6 గల (వి మనుష్యుత్వధర్మములలోనుండి (ప్రీశ్వోధర్మ మును 

రగ్గించుదము, మనుష్యాత్వధర్మము మిగులును. ఆ ధర్మము గలవారు 

మనుష్యులు, ఇట్లు ధర్మము తగ్జినది. కాని సంఖ్య “"హాచ్చినది, 

ప్రీకం "పె మనుష్యుల (ఆ కీలును ఫురుషులును. గలసీన మాననకోటి) 

సంఖ్య హెచ్చును గచా,. 

| మూండు నూ (త్రములు : — తర్క_శాస్ర్ర సంబంధమైన యో 

క్రింది మూడు నూ శ్రములును పరంపరగా వచ్చుచున్న వి. . "తర్క 

శాస్త్రము నభ్యనించుచారు ఈ సూత్రములను చక్క నెజులవల 

(౧) రాముడు రాముడే (A is A). ఈ నూ త్రమునకు 

ఏకార్థకనూ శ్ర, మని పేరు (Law of Identity ). ఇది యెట్లి 

న్యూల్ర్ మని సచదువతులు వింతపడనక్క_అ లేదు. 'వాదములో నుప 

ఆసంపలుడిన పదము అంతటను ఏకార్థమునం దే యుపమోగింప 

వలెను. ఒకచోట. పదమును ఒకయర్థమనందున్సు మ మజియొకచోట 

| వేజర్థమునందును వాడ(గాడదు, పదమునకు నిశ్చిత మై మైనయర్థ ముండ 

వలయును, వాదిసాక ర్యార్థము. అర్థమును నూ ప్పచుండలహాడదు, 

డనంగా దాశరథిదొము. 

డన్న యర్థచేని, వాదమునం దంకటను ఆ యర్థ మే యుండవలయును 

గాని ఒకప్పుడు చాశరథిరాము6. డనియ, మజీయొకప్పుడు. పరశు 

రాముల డనియూ “వేల్ెకప్పుడు బలరాము6 డనియు నర్భమును తి శ్రీప్పం 

గూడదు... అట్లు. చేసినయెడల హేశ్యాభాసమనక రణ మగును 

తర్క_క్యాస్త్రమయొక్క. ప్ర పృథమనూ త్ర మును చక్కగ గమ 
(WU 

నింపకపోవుటవేత నే లోళమునందు నిన్ని మతములును మతబాదము 

లును ఉద్భవించినవి, విష్ణువు సకల దేవతలకం కె శ్రేస్టుండు అని వోద 

"మనకు ట్రారంభించునప్పుడు 1 విష్ణు? శబ్దమునకు? గరోడవాహను(డు, 

నాలుగుచేశులు గలవాడు: శంఖచక్ర, కములు గలవా(డు అని, యర్థము 

చెప్పెదరు, కాని. పోయాంోంగా.. 6  విప్టు శబ్దము యొక్క యౌయర్థేమ 

మాజి “డానికి నిఠాశార సర్వవ్యాపి యగు సృష్టికి: 'నాదికారణ.. మన్న 

(యర్థము కల్ళింప (బడును ఇట్లు వాది ప తివాదులు' వాదాంతర్జతమైన 
లీ 



అనుమానము 
యుల యర్థమును చూర్చుచుండుటవలన నెన్నండును. 'తెగనట్టి వాద 

(౨) రాముకు మానవుడు, రాముండు మానవుడు కాడు, 

అన్నవి పరస్పర విరుద్దసిద్ధాంకే ములు ఈ రెండును సత్య యులు 

కా౭జాలవు, ఒకటి సత్య మేని శండవది అసత్య మె మెయుండవలయును* 

రాముడు మానవు(డు అన్నమాట సత్య మేని రాముడు మానవు(డు 

అ రాముండు మూనంవుడు కాండు 

అన్నమాట సరే మేని రాముడు మానవుడు అన్నమాట అసత్యము, 

ఈ నూత్య,మయునకు పరస్పర వై రుద్ధ్యవిషయక నూ శ్ర, ము (Law of 
WW 

Contradiction " Y అని "పేరు, 

కాండు అన్నమాట అసత్యము, 

(3) పైని జూపంబడిన పరస్పర వీరుద్ధవాక్యములు శండును 

అసత్యములు కాంజాలవు 5 అనగా ఈ శెండును 'అసత్యములై మూడవ 

మూట సత్య మగుటకు వీలు లేదు. ఈ శెంటిలో నొకటి సత్యమై 

తీజవలయును. రెండవది యసత్య మె మెతీజవలయును, ఈనూ (త్రుమునకు 

కృతీ య పక భావము (Taw of excluded middle y అన పేరు, 

వాక్యములు : వాక్య భేవములం ( Propositions and their 

kinds ):— ఒక క్కి కి. యతో నన్వయించు పదసముదాయమునకుు 

వ్యాకరణశా(స్త్రమనంము వాక్య మని పేరు. న్యాయశాస్ర్రమునందును 

వాక్యమున కీలతు ణే చెల్లును, కాని వ్యాక ర ణశాయ్త్ర్రము నందలి 

_యన్ని వాక్యములతో నిచ్చటం బని. యుండదు, ప్రార శార్థకయుల 

తోడను, ఆశీరాద్యర్థకములతోడను ఈ శాస్త్రమున బనో లేదుః 

సార్ధక ములుమా త్ర, మ్ శ్వాస్త్రనివ యములు, వానియం దె నను 

వర్హమానార్థకముతే . యుప యోగింప డును, ఇతర వాక్యములను 

స్యార్థక వ 'క్పమాార్భకోమలుగా మార్చి, యో క్యాస్త్రమునందు నుప 

మూగీంచుకొనవచ్చును. . 

ఈ శ్రా స్ర్రమునందు నుపయోగింప(బడు వాక్యములు మూండువిధ 

ములు వ నిశ్చృయాత్మ కములు ( Categorical ఏ. సాసేతకములు 

(Hypothetical ), వైకల్పికములు. (Disjunctive or Alter | 

native). 'మానవు లందును చచ్చువారు కొన్ని పుస్త సకములు 

మంచివి కావు చింతకాయ. పుల్ల నిది - అనునవి నిశ్చయాత్మ క వాక్య 

ములు; . '.వీనియందు కర్తనుగుటించి ెప్పంబడువివయములు. అగును 

కాదు: "అని. నిక్చేయమగను, స్పస్థ్రముగను, ఖచిత ముగను చెప్పండి 

యుండును, - వర్ద ము రానియెడల నాటక మాడ(బడును, . పథ్యము 

చేసినయెడల మందు గణ మిచ్చును అనునవి సాపే పేక్ష వాక్యములు. 

ఇందు. కర్తనుగుజించి చెప్పంబడినయంశము, మటీయొక విన యమును 

మెడం, కావున వర్షము రాకోయుండుట నాటక మాడయుకుటకం 

బూర్వావస్థ స (condition prior ), ఆత (శు థోయటలోనై న నుండును 

లేక యింబేనై న నుండును అనునది నె వై కల్చికవాక్యము, ఇందు నిద 

మిలే మని యుండదు. అనేకప మములకు వీ.లుండూను, - ఈ వాక్యము 

' సంయోజకపదము. 

.యయముండును, 

శ్రి 

నౌమపదములుగను, ఒకటి కి శీయాపదరూపక మైన సంయోజకపదము. 

య్ 

'లను' ఈయాపకులకు సుకరముగ మార్చుకొనవచ్చును. 

| లన్ని యు న్యాయ క్యా స్త్రమునందు వాడంబడినను ఈ 4 శాస్త్రనిద్దాంక 

ములు బోధ చేయుటకు నిశ్చీయవాక్యము లే కాల వీలుగ నుండును. 

కావున నిశ్చయ వాక్య యులనుగు టీంచియే శా స్రసీన్ధాంతములం జెప్పన( 

జాొలును, ఆసిద్దాంతముల నే యికరవాక్యమలకును అన్వయింపం 

చేయవచ్చును, 

నిశ్చయ వాక్య విభజన (Analysis of the Categorical 

Propositions ):— సాధారణముగా వాక్యములందు రెండు నామ 

పదములును ( వి శేవ్యయులును ) |కియాపదమును ఉండును, నామ 
పదములు శెంటిలో నోొకదానికి కర్తృపద మనియు { Subject), 

శండవదానికి విధేయపద మనియు (౫166410216), ఈ రెంటిని కలుపు 

నది గనుక కియాపదయునకు ఈ సంయోజకపదము * (6౦౩112) 

అనియు బేళ్లు, సంయోజకపద ,'మేెప్పుడును అగధాతువుయొక్క_ 

వేలువేటుతాపములుగా నుండును, దేవదత్తుడు. వి ద్యార్ధి యగును ) 

అనువాక్యమునందు శ చేవదత్తుండు ) కర్త ఫ్రపవమ్యు. 

విణియపదము ; 6 మనుష్యులు మరణ 

శీలంరు అగుదురు * అనువాక్యమునందు 6 మనుష్యులు ? 3 క్ష _ర్హృృపదమ్ము 

ఈ మరణశీలురు ” విభేయపదము “అగుదురు?  సంయోజకపదము, 

6 నూమికిపండు పభ్యకారి. కాగు” అను వాక్యమునందు “ మామిడి 

పండు? కర్త ఖపదము, 6 పఖ్య కారి ) విభేయపదము్త్ముు “కాదుి 

క_ర్హషృపదమునకును,. విధేయపదమునకును గల 

సంబంధమును సంయోజకపదము తెలుపును. ఈ 

క వి ద్యార్షి 3 
థి 

“అనను” సంయోజక పదము. 

సంబంధము 

భావరూపముగ నుండవచ్చును అఖావరూపముగ నుండనచ్చును, అగు. 

నన్న పుడు. భావరూపము. కాదు అన్నపుడు ఆభావడాసమ 

'తెలుగుభాహలోే సాధార ణముగ ఛావరూప మైన సంయోజక ప 

(క్రియాపదము అధ్యాహృత ముగ నుండును ; అనయా లోకి పించి 

6 దేవగ్తుండు విద్యార్థీ యని యందుమే కాన్ని “చేవ 

దత్తుడు విద్యార్థి అగును? అని _ చెప్పుము, 6 మనుష్యులు మరణ 

శీలంరు ) అని తందుమే కాని “మరణకీలురు. అగుదురు”. లేక 

6 అయియున్నారు ” అని యనుట లేదు. కావున నిట్టి యెడల సంయో 

జకపదము వే అని శ్రనపడరాదు, అధ్యాహృత ముగ నున్న దనియే 

యెంచవ లెను, . 

దుపయోగింప(బడవలనిన వాక్యము 

౪ మూ౭డుపదములలో _శండు పదాత్మ కముగ నుండు యు, 

గను నామపదములు శంటిలో నొకటి కర్తృపదముగను శెండవద్ది 

| విధీయపదముగను 'ఊండవలయు ' ననియా చదువరులు చక్క_6 
ఆక, శ్రయించియ్లండును. నాటక, మెప్పు. డాడ(బడును *. నర్ష ము రాని. గ హించియుందురు. - మనము. సామాన్యముగా. వాడుకొనువాక్యము 

లన్నియు నిట్టిరూపమును కలిగియుం డవు, ఆయిన మన నట్టి వాక్యము 

6 నూర్యుండు 

ఇ కకం ప్రుకాళించును * అను సామా న్యవ్వా క్యమును. నూర్యుండు ప్ర ప, కాశవం 

తుండు! లేక్క క నూర్యుండు ప్ర, ప,కోశించువాండు ? లేక * నూర్యుఃడు 
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సృకాశమానదృ వ్యము * అని మార్చినయెడల్క ' అర్థ భేదము లేకుండ 

కర్త్శృవిధేయసంయోజకప పదములు గల నై యాయికచాక్యము సీద్ధించు 

చున్నది. “ రాముడు రావణునిC అనువాక్యమును, 

6 రాముండు రావణసంహ్నర్త ? అని మార్చవచ్చును ; లేదా * రాముండు 

రావణుని జంపినవాండు” అని యనవచ్చును, ఇందు క రాము6డు 

జంపెను” 

కర్త్భ్యపదము, 6 రాపణుని జంపీనవాండు” విభధేయపదసమూసాము, 

అధ్యాహృతే మై మెన 6 అగును ) అను క్రియ సంయోజక పదము. ఇల్లే 

యితర వాక్యములను బుద్ధికుశలత చేతను మార్చుకొ నవలయాూను. 

_వాక్యములన్యా రం quantity of propositions ):— 

పాళ్చాత్యై యాయికులు వాక్య యులను 

యున్నారు, అందు నున ప్యస్తుత పయోజనమునకు రండు విధము 
(ప్రస్తు లో 

త్ న విభాగములుమా త మావశ్యేక ములు, 

పలు తెజంగుల. 

తళ 

కర్త ఫపదముయొక్క్ల వ్యా _ప్రినిబట్టి వాక్యములు సర్వ దేశీయ 

ములు (Universal) అనియు, వీకచేశీయములు -- ( Particular ) 

అనియు... ద్వివిధములు, ఏీవాక్యమునందు. క్ర _ర్హృపదమునకో సంపూర్ణ 

త్ ప్పి కలీిగయుండునో, అనగా క _కృపదమువే నూచింపయుడిన 

ప్రతిప దార్థమునకును విధేయపదముతోో "సంబంధము కలీగియాండనో 

యావాక్యమును సర్వ దేశీయ వాక్య మందురు, కర్ర పదమునకును, 

విధేయపదమునకును గలసంబంధము ' భావరాపముగ నుండవచ్చును ; 

అభావరూపముగ నుండవచ్చును, 

'ఎచ్చమెచ్చట భూమ " ముండునో 

యుండును నూనవు లందటును మరణశీలురు, “య దృశ్యం త్ర 

న్నృక్యం (కనయబుడునది యంతయు నాశవంతము )3. ఏకీటకమును 

స_స్టనము కాదు. వచ్చ పెచ్చట జల ముండునో యచ్చట. చ్చట నన్ని 

యుండదు __ అనినవాక్యములన్ని యు 3 సార్వ దేశికములు, ఇందలీ వతి 

వాకమునందును కర్తృపద మంతయు వ్యాక -వ్6 చెందియపన్నే ది. ' 

క _క్తృపదముచే నూచిత మైన పృతిప దార్థమును, విధేయపదార్థమతో 
చు 

సంబంధము కలిగియున్న ది, చివర శెండుహోక్యములందు క ర్త ర స్భవిభేయ 
పదములకు6 గల సంబంధము అభావరూప మెనది, కావున," నావాక్య 

ములందలి కర్తృ పదమునకు _గలవ్యా పి  అభావరూప మయినది, 
మిగిలీన వాక్యములోని వ్యాప్తి పి ఫభోవరూపము గలది, 

“వ్ క్రో _ర్హృపదమునకు అన్ని; అందటు మొదలై న సర్వనామము 

లను ' జేర్చినందువలన. 'సర్వదేశీయత్వము ప్రా పాపి ప్రి రచుచున్న. 'దనీ చదు 

పతి. మేదశె న. యితర పదములును 

కలిసనవు డా వాక్యము. సర్వదేశీయమే యగును. 

J జ్ఞానము లేక 

వరు లూహీంచిరయేయుందురు. ' ప్రశ 

_ఉపయోగింపవచ్చును, _* అందజు” ' అనుపదము' కొన్నియోడల విపరీ 

తార్భము నీయవచ్చును, ' wr 
మ నీ 

విభజించి 

అచ్చటచ yes నగ్ని 

'వాక్యమువలన స్పష్ట్రముగ _తెలీయదు 

'మ్యూత,ము విభఖేయపదముతో 

అనుమానము 
" అందటు మనుష్యులు పండితులు... శారు అను వాక్యము సర్వ 

'జేశీయము గాదు. ఈవాక్య మునకు మనుష్యు లందటును - అపండికు 

| లని యర్థము. కాదు; కొందటు మనుష్యులు అపండితు లని యర్థము, 

కావున “6 అందలు ౨ప దము జూచినంతేన్నా త్రమున భ్రమపడి ర్వ 

దేశీయ వాక్య మని తలంపరాదు. వాక్యమ యొక్క 'శాశృక్యమును 

గమనించి చూడవలయును, కొన్ని యెడల అందటు, ప్రతి మొదలై న 

పదములు. లేకయే సర్య దేశీ యవాక్యము సిద్ధింపవచ్చును. శరీరములు 

నాశవంతములు, లేక్క శరీరము నాశవంతము అన్నచో శరీరము 

లన్నియు నాళవంతము లనియు, పక్నీకి అక్క లున్న వన్న చో, 
నన్ని పత్తులకును దక్క. లున్న వనియు నర్థము. 

క_ర్హపదముయొక్క_ పక చేశమునక, ననంగా కొంత భాగము 
నకుమా త్రము విధేయపదముతోో సంబంధము కలీగియున్నట్లు వ్ 
వాక్యమునందు వర్తి ౦పంబడియుండునో యా వాక్యమునకు ఏక దేశీయ 

వాక్యము ( Particular Proposition) అని పీరు, ఇందు కర ర్త 

పదమునకు బూర్ల ర్లవ్యా ప్రీ పి లేదు వ్క చేశవ్యా ప్రి ప్పీమా త, ము గలదు, 

అగ్నియున్న కొన్నిచోట్ల ధూమ ముండును కాంచడు నూనవులు 

చసడివారు కొన్ని వృకుములకు పువ్వు లుండున్కు కొందటు (స్రీలు 

గ్రంథములను వాసీరీ, అగ్ని యున్న కొన్ని చోట్ల పొగ యుండదు 
ర 

లెసునవి ఏక బేశీయ వాక్యములు, కొందజు' అనుపదముచే నీవాక్యముఐకు 

ఏక దేశీయత్వము ప్రా ప్లావ్హీంచినది. చాల, ఎక్కువ తక్కు_ప్క మిక్రి_లి 

మొదలై న పదముల చేకే (సాద నీయర్ధ మే సి సిద్ధించును: "పెక్కు జనులు 

విద్య నెటు(గరు ఆను వాక్యముకూడ చీక దేశీయవాక్య మే, . అనిశ్చ 

యమే ఏక దేశీ యత మునకు? గారణము. కర్త ఎస దొంతర్లత ములై న 

పదార్థములలో నెన్నిటికి విధేయపదముతో ' సంబంధము కలదో ఈ 
కర్తృపదమునంధు నూజు 

పదార్థము లీమిడియున్న వనుకొనుండు, వానిలో నొక ద్రవ్యమునకు 

శ్ సంబంధము క లీగియుండి తొంబది 

తొష్షివిపచార్థమలతో సంబంధము లేకున్నను, "లేక తొంబది 
తోమిది పదౌర్థమలతో "సంబంధము కలిగియుండి ' ఒక. దృవ్య 

మతో మాత్రమ సంబంధము లేకున్నను నది ఏక టేశీయసం బంధమే 
' యనయబడును. ఇంకిగెకవి శేపము గలదు, . ఇట్టి యనిశ్చయ స్థితిలో ఒక, 

ప్పుడు నూజుప దార్థముల్లుకూడ విభేయాంతర్షతంబు "లె లె యిండనోపు. 

“కాని యది యనిశ్సిత మైనందున మనకు 'ెలియదు. ' నూటికి నూజు 
పదార్థములు విశేయపడాంతర్జతంబు శై లై యున్న వని నిళ్చయజ్ఞానము 

అట్టి" నప్పే 

నూటికి నూ అుండిన “సుండేకచ్చును శకపోయిక 
| న మ “వ్యా ప్రిప పదము మన న్యాయ స్త్రషునండు వాడినయర్థమనంచే ముచ్చట వాడ్తేనను, ఆకా్ర్రమందలి యర్థమునకును, Fp 

. శా(స్త్రమందలి యర్థయునకును కొంచెము ఛాయా భేదము (Shades, of meaning) కలదు, ఇచ్చటను, 
: కలదియే. కాని మన శా్రమునందు. వ్యాపక ముయొక్క_ వ్యాది నాశహ్యమానం దున్న 

సల 

అచ్చటన్తు. వ్యాష్య నలా వ్యాప పి 

దని... చెప్పుదురు, పర్చాక్యక్యాయగామ్రునునంు 
| వ్యాష్యమనకు వ్ర ర వ్యాలీ ప్పి గతో దనియు. ,నాశ్రిసకమన్లకు బ్ ర్జిగ న్యా ప్టలే: దనియు జై ప్పెడరు, .. వల 



లేకపోవచ్చును అన్న అనిక్చేయజ్ఞ జాన మన్నం రే వజకు నావాక్య చుక 

'జేశీయమే యగును, 

వాక్యములస్వరూ పము (The Quality of propositions): _ 

చాక్యముయొక రూపమునుబట్టి మరల వాక్యములను భావరూప 

ములు (Affirmative ) అనియు, అభావరూపములు ( Negative ) 

అనియు రెండువిధములుగా 'నెయాయికులు విభజించిరి, భావగూప 

వాక్యమునందు విభేయపద సంబంధమైన గుణధర్మ ములు కర్తృపదము 

నకు 'నారోపింపంబడును. ఇందుమూలకముగ కర విఛేయ పదములు 

కలుపబడి వానికి వైక్యభౌవము (ఆనయణగా సామానాధికర ణ్యము ) 

సాధింప(బడును, అభావయాపవాక్యమునందు వి ధేయపదసం బంధ 

మైన గుణధర్మ ములు క _ర్హ పదమునకు నిపేధింపంబడును, ఇందుమూల 

కముగా విఛేయపదమును కర్త పదమును విడందీయంబడును, మానవు 

లందజును మరణశీలురు, ఎక్క జెక్కడ ధూమమో యక్క_డక్కడ 

నగ్ని ఉండును అనునవి ఖావవాక్యములు, ఇందలి మొదటి వాక్యము 
నందు మర గాశీలురకుం గల మరణ మనుధర్త్మము మానవులకు విధింప. 

బడినది, మరణశీలురవర్గ్లము మానవవర్గమాకం"కు "వృత 

మల్లూ (క్రీములు, కీటకములు మొదలై న వన్నియు నురణకీలమాలు. 

వాని సానూన్యధర్శ ము నురణము, అట్టిధర్యము మానవజాతికి ఈ 

వాక్యమునందు విధింపలడి డినది, - కొందటు జనులు కోసముగలవారు. 

అనునది భావవాక్యము. ఇందు విధేయఫద మైన 6 కేపముగలవారి ౨ 

మొక్క ధర్మము కోపము; క _ర్హ్భృపద. మె మెన' కొండజుజనులక్ర ' ఈ 

కోపము ఈ హేక్యమనందు విధింపంబడినది.. 

> 

"పెద్దది, 

“మనుజులు దేవతలు కారు! అనునది అభావవాక్యము. ఇందు 

వేయ పదమ దేవతలు, వారీధర ము జేవత్వము. ఈ వాక్యమునం 

దట్టి 'చేవత్వయు కర్త్యృపద మైన మనుష్యులకు నిషేధింప (బడినది. 

“కొన్ని జంతువులు జలచరములు కావు అనువాక్యమునందు, జలచర 

త్వధర్మ్మ ము కొన్ని జంతువులకు నిషేధింపంబడినది, కావున నది 

_అభావవ్శాక్యము. అభావవాక్యము సాధారణముగా. 'తెలుళసనందు. 

అగధాతువుయొక్క_ వ్యతిశేకరూపములచే. నూచింపయుడ: ను, 

వాక్యనులకు . నామకరణము ఏ వాలా ఇట్లు. శై యాయికులబే 

వాక్యములు సర _ర్హ్భృపదవ్యాప్షి నుసరించి స సర్వ దేశీయము, సీకదేశీయము 

అని 'శెండువిధములుగన్వు వామన బట్టి భావాభావము. లని 

వాక్య మనియు శెటుంగవలెను, 

గనుక, వానికి గుర్తుగా (క్రమముగ Gg 

చెండు. విధములుగను మొ త్తముమి(ద నాల్జువిధములుగ విభజింప(బడి 

నవి ఈ నాల్లున్కు వానియుదాహరణము లును, వానిక్ బాకా 

త్యులు "పెట్టినగు ర్తులును “తెలు(గుగు ర్తులును ఈ క్కింద( జూప 

బడినవి, 

పీరు. - ఉడాహారణము ఇంగ్లీషు తెలుంగు 

౧ సర్వ దేశీయ భావ ౧ అన్ని శరీరములు A య 

వాకష్టిము |. నాళీవ౦తేములు |. SY 

౨, సర్వటేశీయ అభావ | ౨, శరీరము 'లెవ్వియు 5. ర 

వాక్యము శాశ్వతములు కావు Ov. 

3. ఏక దేకశీయభావ 3, కొన్నిళరీరములం | .. 
ఐక్యము న్గూలములు 1 న 

రో, ఏకదేకీయఅభాన | ఈ, కొన్ని కరీరయులు 0 : 
వాక్యము స్ట్థూలములుకావు] - వ్ 

తర్క_ శాస్త్ర మంతయు నీ నాలుగువాక్యములచర్చతో నిండి 
యుండును, కనుకు తర్క_శా.స్ర్రము నభ్యనించువారు మొదట నీ 

వాక్యముల పే పేళ్లును ఉదాహరణములున్కు ఈ వాక్యముల స్వభావము 

లును చక్కొ_(౫  నెటుంగవలయును, ఆటు లెతీంగినయాని తర్క 

శాస్త్రము చక్కగ బోధపడ(జాలదు, ఈ నాలుగువాక్యముల 

పొడుగు పేళ్లు లేప లేప నుచ్చరించుట కష్టము గనుక పాశ్చాత్యులు 

ఏనికి [క క్రమముగ ఏ (క్రీ, ఈ (డ్రై, ఐ 'D % (0) వాక్యము లని 

చ్చే పళ్లు. వట్టి. మేము వీనికి య్క ర, ల; వ వాక్యము లని నామకరణము 

వేసితిమి య వాక్య మనిన సర్వ దేశీయ భావవాక్య మనియు, 

ర వాక్య మనిన సర్వదేశీయ అభావవాక్య మనియా, ల వాక్య మనిన 

ఏక దేశీయభావవాక్య మనియు, న వాక్య మనిన ఏకదేశీయ అభాన 
. ఇకముందు సాధారణముగా. నీ 

గుర్తు లే యుపయోగింప (బడును, . కావున చదువరు ల్రీ సర్తులను 

జనక ముంచుకొనవలెమ. + 

పృతివాక్యమందును కర .క్హ పదమును విధేయపదమును ఉండును 

కా” ఈవీ)? యనునక్షరములు 

౮ 

౨. మనదేశపు నైెయాయికుల. 

వచ్చును :. 

జల యుండునో అక్క డక్కడ నన్ని యుండదు. 

సంప్ర 

2. క _ర్హ్భృపదమునకు. “కి అనియు, 

బ్ కంక (కా కు అనుట. సుకరము, 

దాయానుసారముగా నీవాక్య్యములకో నుదాహర ణము లీయవలయు నన్న ఈ 

(౧) ఎక్కడెక్కడ ధూమ ముండునో అక్కడక్కడ నగ్ని యుండును, 

ఇది ర (మ) వాక్యము, 

ఇది ల్ర ly వాక్యము, వే అన్నియాన్న కొన్ని చోట్ల ధూమ ముండదు. 

క్రిందిరీతిగ నీయ 

ఇది య (A): వాక్యము, (ఆ). “క్క జెళ్కడ _ 

(3) _అన్నియున్న కొన్నిచోట్ల. భూము ముండును, 
ఇదివ (0) వాక్యము: . 

విధేయప మునకు 6 వి” అనియు 'ప్రాస్వములుగ “పీళ్లు పెట్టుటకు మాటుగా. “కో, యు అని 

దీర్చ ములుగ. గుర్తులు "పెట్టుటకు గారణకు దీర్గాకురములకు న ప్రత్యయాదులు పెట్టి. యుర్భరించుటట. నీలు నుండుటయే, క కు  అనుట్ల 



౭౪ 

కఇెటుకొనినయెొడల ఈ నాలుగు వాకష్ట ములకును ఈ (క్రింది. నాలుగు య ం 
ఈ దాహరణము లేర్పడుచున్న వి. 

వాక్యము ఉఊచాహారణము 

య అన్ని “కాలు “ప్రీ” 

ర ఏ క-కాియు “ఫీ” కాదు 

ల. కొన్ని *క్రాంలు “ప్రి” 

ఎవ... కొన్ని" కాిలుపీ? కావు. 

'వాక్యమునందు పదములకు గల వ్యాపి (The distribution. 

of-terms ina proposition వలా చపెని నాలుగువిధమయులగు వాక్య 
ములు వర్ష్మింపంబడినవి, ప్రతివాక్యమునందును కర్హ పదమును 
విధేయపదమును ఉండు ననియు జెప్ప (బడినది, 
చేయేపదములకు "నే యేవాక్యమునందు వ్యా ప్రీ కలదో యేయేవాక్యము 
నందు వ్యాపి లేదో మనము చక గను6ంగొనవలెను, ఎందు 
కనంగ్యా అనుమానవ్యాపార మంతము (The process of 186 
ence) ఈ వ్యాపి ననుసరించియేయుండును. ఒకానొకపదముచే 
సూచింపంబడుజాతియందు ((వక్షమునందు, in A class ) నిమిడి 
యున్న పదార్థముల నన్నింటినిగుజీంచియు నా వాక్యమునందు6 
జెప్పంబడియుండినచో నా పదమునకు వ్యా_్రి గల దందురు, ఒకా 
నొకపదముచే బోధింపయిడు జాతియందు( గల కొన్ని పదార్థములను 
గుటీంచిమా త్రము వాక్యమునందు. 'జెప్పడియున్న యెడలను, లేక 
అన్ని ప దార్థములనుగుజీంచి 'స్పష్ట్రముగ6 జెప్పండకయుండినయెడలను 
ఆపదమునకు వ్యాపి లే దందురు; వ్యా_ి భావతాపముగ 
నుండవచ్చును ; _అభావరాపముగ నుండవచ్చును, వ్యా _ప్లీశబ్దము 
యొక్క ఈ యర్థమును నునసునందు6 జక్క_6గ నుంచుకొని మన 
మిక 'నాలుసవిధము లెన వాక్యములను జేటువేజుగ ( బరీతీంతము, 

= యి వాక్య్ళమంద్యు ననంగా సర్వ దేశీయ ఫొావవాక్యమునందు: 
కర్త ృపదమునకుమా త్రము. వ్యా పీ గలదు 5 విభేయపదమునకు వ్యాపి 
లేదు, 6 అన్ని “కోలు “ఫి యన్న వాక్యము వలన 6-క్రాంి లన్నియు 

ee As ఇ 9 « ఓకీ? లే నిమిజయున్న వని యర్థము 'స్పష్టపడుచున్న ది, 
“ప! లన్ని టినిగుజించి మనకు నీమియా 'స్పష్టముగ బోధపడుట లేదు, 

కి లు వ an " నిమిడియున న కొన్ని “ఫ్రీ లు మాత్రము “కా లలో నిమిడియున్న ట్టు మన మూ 
హింపవచ్చును, కాని మిగిలిన “ప్రి లు 6-ద్రాంి లలో. నిమిడియున్నచో, 
మజ. వేనిలో  నిమిడియున్నవో ఇెప్పటాలము:.. ఒకప్పుడు (పి 
లన్నియు 6-క్ర లలాగే నిమిడియాండవచ్చును ఫ్ ఒకప్పు డిమిడియుండక . 

పోవచ్చును. . “ధూమ, మున్నచోట “నెల్ల. నన్ని యుండును”. అను 
స నది*్యయ)' వాక్యము. ఇందు ధూమమునకు వ్యాప్తి 

.. గ్యకీ లదు, ధూమ మున్నవోట ఇెల్ళ అగ్ని యుండునేకాని, అగ్ని యున్నచోట చెల్లి ధూమ ముండదు, ఇట్లు క_ర్హ్భపదమునకు 
వ్యాపి గలదు; విభేయపదమునకు లేదు. ధూమ మున్న చోట 

_ గెల్లి పచ్చిక ప్టైం ని ప్వుండును అనునది “య? వాక్యమే, ఇందు | 

ఈ పదములలో. 

గలదు 5 అగ్నికి 1. 

అనుమానము 
| ధూమము కర్త్భపదము, పచ్చిక ట్రైలనిప్పు విధేయపదము, . ఈ 
వాకళ్ణమునందు రెండుపదములకును వ్యాప్తి గలదు. ఇట్లు “యి 
వాక్యము నందు విదేయపదమునకు ఒకప్పుడు వ్యా వీ యుండును ; 
ఒకప్పుడు వ్యాపి యుండదు; కర్తృ పదమునకుమా త్ర, మెల్ల ప్పుడును 
వ్యాప్తి గలదు, ఈ సంగతియే ఈకింది వృత్తములచే బోధింప 
వచ్చును, . 

ఒకటవవృ త్తమునందు 6 -క్రా్శిళద్పిి లు పూర్తిగ నేశీభవించి 
యున్నవి. ఇది ౯ ధూను మున్న చోట నెల్ల పచ్చిక క్రైల నిష్పుండును ' 
అన్న వాక్య మునకు నుదాసారణఇము, రెండవవృ_త్తమునందు కా? 
యంతయు “వ్రీ”లే నొక భాగముగా నిమికియున్న ది, మిగిలిన “షీ? 
యంతయు “కాకు చెలుపల నున్నది, ఆ చెలుపలనున్న కసి ' ని 
గుజించి మన మేమియు నేణుగము, ఇది “భూమ మున్నచోట ల్ల 
నగ్ని యుండును) అన్న వాక్యమునకు నుదాహర ము, 

“రి వాక్ళమయునందు అనంగా సర్వ'దేశీయ. అభావవాక్యము 
నందు కర్తృపదమునకను విధేయపదమునకును వ్యా పి గలదు. 
కసీ “కా? యును “ప్రి కాదు? అను వాక్యమునందు $-క్రాి లన్నియు 
“ఫి లనుండి వేబుచేయుటలో (పి లన్ని యు “-కాిలనుండి వేఖుచేయ( 
బడినవి, ఇట్లు రెంటికిని అభావనరూపవ్యా పీ సీద్ధించెను, “పక్షులు 
స_స్టనములు కావు: అన్న వాక్యమునందు, వీపత్నీయు స స్థనయు కా 
దని స్ఫురించుటయేకాక్క ఏస _సృనప్రాణియు పక్షీ క? దన్న యర్థ ముకూడ 
స్ఫురించుచున్నది. అట్లు గాక్ళ కొన్ని స _స్తన ప్రాణులు పక్ లయిన 

న | యెడల. శేపక్నీయు స_స్టనము  . కాకుండుట సంభవింప చేరదు. 
“నునుమ్యు 'లెవ్వరును దేవతలు కారు? అనంగానే దేవత 'లెవ్వరును 
మనుష్యులు కా రని యర్థము స్ఫురించును, కాోవున్మ పె వాక్యము" 

నందు * మనుమ్య ) (కర్తృ ) పదమునకోును, “దేవత” (విధేయ్ పద. . “మునకును వ్యాపి కల దని యర్లము. ఈ యర్థము-నే ఈ క్రింది రెండు 
వృ_త్తోములవలన( జాపవచ్చును 



అనుమానము 
వేబువేబుగ నున్న యీ రెండువ్భ_త్తములవలన కా యం౭తయు 

“పీకి చెలుపల నున్న దనియు, (క్రీ? యంతయు “కాిక్రు 

దనియు. అర్థము స్ఫురించుచున్న ది, ... 
“లి వాక్యమునందు, అనగా ఏక దేశీయ భావవాక్యమునందు 

కర పదమునకు గాని విదేయపదమునకుం గాని వ్యాప్తి లేదు. 
“కొన్ని “కాిలు “ప్రీ యను వాక్యమునందు “-కాికు వ్యా పీ లే దనుట 
స్పష్థము, “ప్రీ లన్నియు కొన్ని “క్రా లలో నిమిడియున్న ట్లు గాని 
> TN yy 6 9 ne | జే అ క్రొ న్ని కలే క్ర న్ని “కాలలో నిమిడియున్న ట్లుగాని యర్థము స్పస్థ్వ 

ముగా లేనందున *పీ*కిం గూడ వ్యాాప్తీ లే దనుట స్పష్టము. “కొన్ని 
పక్షులు చక్కనివి ?. అనువాక్యము ఈ శ్కీంది యొకటవ వృత్తము 
నందు వివరింపంబడినది, * కొందజు మానవులు హీందువులు * అను 
వాక్యము ₹ెండవవృ త్తీమునందు వివరింపంబడినది, 

వెలుపల నున్న 

౧-వ వృత్తము 

“వి వాక్ళమునందుు, అనగా ఏక దేశీయ అభావవాక్యమునందు 
క_ర్హ్భపదమునకు వ్యాప్తి లేదు; విధేయపదమునకు వ్యాపి కలదు, 
“కాన్ని “కాలు “ఫి కావు), ఇచ్చట “కాకు వ్యా_పిలేక పోవుట 
స్పష్టము. ప్టీ'లన్నియు 'వెప్పంబడిన కొన్ని “-క్రాలక వెలుపలనున్న వని 
యీవాక్యమున కర్ణ ము చేయవలయును, అట్టు చేయక కొన్ని “ఫ్రీ లు, 

.. మ్మాత్తృము కొన్ని “కా లకు వెలుపల నున్న వనియా, మటీకొన్ని “ఫ్రిలు 

కొన్ని “కా లతో చేకీభవించిన వనీయు నర్థము చేసినయెడల, మూల | 
వాక్య ముయిక్క.. తాత్చర్యము మాణీపోవును, 6 కొందజు మానవులు 
'తెలివిగలవారు కారు అనంగా * తెలివిగలవారు* అను వర్ణ మంతయు 
వాక్యమందు. జెస్పంబడీన కొండల మానవులకు ఇలీగా నున్న దని 

యర్భ మగును. కావున ఈ వాక్యమునందు కర్ర ృపడమునకు వ్యాప్తి. 
లేదు; విధేయపదమునకు వ్యా కలదు. ఈ యర్థము ఈ (కింది 
వృత్తములవలన స్పష్ట్రపడయగలదు. 

౭౫ 

ఇట్లు తేలీన తొత్పఠ్య మే నున ; సర్వ దేశీయవాక్య ములందు 
కర్త పదమునకు వ్యా ప్రీ గలదు ; ఏక దేశీయవాక్యమునందు కర్త లే 
పదమునకు - వ్యా పీ లేదు; ఫావవాక్యమునందు విధేయ పదమునకు 

నే 
ద 

| వ్యాపి లేదు ; అభావవాక్యమునందు విధే యపదమునకు వ్యా ప్టీక్లదు, 

వాక్య ములకు 6 గల విరోధము (Opposition of 100051 
| tions) :— 'సమానకర్హృపదయునుు సమానవిధేయపదమును గల రూ, 
రః లు వలను నాలుగు వాక్యములకును గల పరస్పరసంబంధము 
నకుం బాళ్చాత్య తార్క కులు వాక్యవిరోధ మని పేరు "పెట్టిరి వాక్య 
ములకు గల యీ సంబంధమును 'తెలిసికొనుటవలన ఒక వాక్యము 
(య) సత్య మగునేన్తి లేక యసత్య మగుశేన్సి ఆ కర్హ్యృపదమునుు 
ఆవిధేయపదమును గల యితర (ర్క ల, వ) వాక్యములు - సత్యము 

లగునా లేక అసత్యము లగునా యన్న జ్ఞానము కలుగును, 

మానను లందటును మరణాధీనులు (య) 
మానవు లెవ్వళును మరణాధీనులు కారు (ర) 
కొందజు మానవులు మరణాదీనులు (ల) 
కొందజు మానవులు నురణాధీనులు కారు (వ) 

ఇవి నాలుగున్కు ఏకక ర్హృపదమును, ఏకవి'భేయ 
పదమును గల వాక్యములు, వీనిలో నన్నియు సత్యము 
లుగ6 గాని అన్నియు అసత్య్యములుగ6 గాని ఉండుటకు 
వీలు లేదుగడా |! “మానవు లందణును నురణాథీనులు ) 

(య అను వాక్యము సత్య మేని “నూనవు లెన్వరును మరణా 
ధీనులు కారు” (ర) అనువాక్యమున్యు * కొందటు మానవులు మరణా 
ధీనులు కారు (వ) అను వాక్యమును అసత్యము లై తీజవలయును. 

వాక్య ములకు నాలుగువిధము లయిన వైరము కల దని తార్కి 
కులయభి ప్రాయము. _ అవి యెమి యనిన $___ 

౧. పరస్పరవైరము (Contradiction y :— వాక్యవై రము. 
లలో నిది ప్రబల మైనది. దీనిని (ప్రబల వైర మనవచ్చును. ఇట్టి 
పరస్పర నైరము యు వ వాక్య ములకును, రంల వాక్యము లకును 
గలదు; అనగా యు సత్య మేని, వ అసత్యము, య అసత్య మేని 
వ సత్యము. ఇట్లే వ సత్యమేని య అసల్యేము. వ అసత్య మేని. 
య సత్యము, బి రంల వాకర్టిమలనుగుటీం చి యెటుంగునది; అనంగా 
పరస్పర వై రముగల శెండువాక్యములును సత్యములు కానేరవు, అన్తే 

. ఆండును అసత్య ములు కానేరవు, ఒకటి సత్యము, రెండవది అసత్యము 
అయితీ జవలయును, 

౨, వైరము ( Contrariety y :— ఇది సాధారణ. 
వైరము యుర వాక్యముల కిట్టి వైరము కలదు య 

'. వాక్యము సత్య మేని, ర వాక్యము అసత్యము. ర సత్య మేని 
య అసత్యము; అనయగా శంగడును సత్యే మలు కాంజాలవు, 

కాని రెండును అసత్యములు కావచ్చును. మానవు లందటును 



డి జై 

ఫంజికులు (య) 3 మానవు లెవ్వరును పండితులు కారు (గ్ర) అను 

నీ రెండువాక్యమయులును అసత్యము లే, వీనిలో నొకటి సత్య మేని 

శండవది యసత్య మె తీఅవలయును, కాని యొకటి యసత్య మేని 

శెండవది సత్య మైతీఐవలయాను అన్ననియమము. లేదు, 

3, కించిదై రము (S1b-Contrariety) :-- ల వ వాక్య 

ములకు గల వైరమున కీ పేరు పెట్టయుడినది. కించిడై పరయ గల 

వాక్యములు శండును సత్యములు కావచ్చును. కాని రెండును 

అసత్యములు కాంజాలవు: ఒకటి అసత్య మేని రెండవది సత్య మె మె 

తీజవలయును, 6 కొందటు మానవులు పండికులు ) (ల); 6 కొందబు 

మాననులు పండికులు కారు” (వృ అను రెండు. వాక్యములు ను సత్య 

ములు కావచ్చును. కాని యిందు నొకటి యసత్య మయినయెడల, 

రెండవది సత్య మయితీజవలయును. “రెండును అసత్యము లగుటకు 

వీలు లేదు, 

ఆభాఫవై రము (560 - alternation ) వ ఇది పేరునకు 

మాతను వైరము; నిజమయిన వైరము కాదు. యః ల లకును, 

ఠః వ లకును ఇట్టి సంబంధము కలదు, య సత్య మేని ల సత్యము 5 

కాని ల సత్య మేని య సత్యమో కాదో చెప్పుటకు వీలు లేదు, ఇస్తే 

రవ లనునుటీంచియు 'నెటుంగునది. య రృుల్మవ వాక్య ములకు. 

గల చని చూపయుడిన నాలుగువిధములయిన వైరము ల్రీ (క్రింది చతు 

ర్భుజవలన స్పష్థ పడగ లవు, 

ల త్ కించిడై El 

చెని వివరింపంబడినచె వై రమలస్వభొవమును. వక బరిశీ 

లించితి'మేని, జకచాక్య ముమొక్క_ సత్య త్వాసత్యత్వములలుట్టి యితర 

- వాక్యముల యొక్క "సత్య త్వాసత్యశ్వములు ' పకా నీయంబడిన 

డ్ పట్టికయం దలిరీతిగా. _నూహింపవచ్చు న నని శేటపడలలదు: 

అనుమానము 

సత్యము య ర ల వ 

య సక్య మననేని| సత్యము | అసత్యము | సత్యము అసత్యము 

ర సత్య మననేని, అసత్యము సత్యము | అసత్యము | సత్యము 

| ల సత్య మగు నేని సంకేయా అసత్యము సత్యము సంశయా 

స్పదము 'స్పదము 

వ సత్య మనుచేని అసత్యము సంకయా | సంకే యా. | సత్యము 

.. అసత్యము య ర ల వ 

(య అసత్య మేని అసత్యెము సంశయా సంశయా సత్యము 

స్పదము స్పదము 

ర అసత్య మేని |సంకేయా అసత్యము | సత్యము | సంశయా 
న దము . స్పదము 

© అసత్య మేని అసత్యము "సత్యము అసత్యము సత్యము | 

వాక్య చిపర్యయము : సామాదనుమానము (Immediate In- 

ference y :— మూలార్థము. .చెవకుండ నొక విధమైన వాక్యమును 

ముత్రీయొక విధమయిన మారు టు. వాక్యము గా "  వాక్ళవిపర్యయ. 

మనయుడును. _ దీనినే ప్రాచీననై యాయికులు సామోదనుమౌాన మనిరి. 

కాని నిజముగా జాదినయెడల నిది యనుమానము కానేకాదు. ఇందు 

న సలన పూర్వము శెలిసినదానికం మె. నూతేనజ్ఞాన మేమియు గలుగ 

దని అర్వాచీన నై యాయికలయలి ప్రాయము. వాక్యములను. మూలా 

రము 'ఇవెడకుండ.. మార్పు ముఖ్యపద్ధత్రులు శెండు : ౧. పదప రివ న్త 

. ము, అ, రూపపరీపర్త నము, 

౧. దపరివ చర్రనయు (Conversion }: ఎన - మాలవాక్యము 

నందలిక ర శ్హృపదమను "దిధేయపదముగను, విధేయప దమును కర ర్భృపద 

ముగను. మార్చి మూలవాక్య్ళమునందలి 'యర్భమును చెడ డంగొట్టమండ 

నూతనవాక మును సాధించుట పదపరివర్త రన మేనలుడును. 6 మానవు 

"లెవ్వరును దేవతలు కారు? అను (ర)కాక్యములోని కర పదమును 

| విధీయపదముగను,' విధేయపదమును కర్త పదముగను మార్చీ, “దేఫత 



అనుమానము 

శెక్వళును మానవులు. కారు). (రు అను (క్రొ శ్రా శ్రవాక్యోయును ' సాధింప 

వచ్చును. కాని వాక్యము లన్నియా నింత సులభము-గా పదపరిపర్త రన 

మును బోొండవు, 

వాక్యమునందలి పదములను పరివర్తి రి 6 చినయెడల 6 సవతన,పొణు 
© 

లందబును మానవులు” అను విపరీశార్థము నిచ్చు వాక్యము సీదించు 
ధి 

చున్నది, ఇందులకు గారణ మేమి? “ముదటివాక్యము నందు విభఖేయ 

పదమునకు వ్యా్రీ పి లేదు; నూత నవాక్యమునం దాపదము క _ర్హృపద 

మె వ్యా_ీ పిల చెందినది, కావున నిట్టి నిపకీ తౌర్థము నిచ్చెను, పద 

_పరివ ర్హనమును జేయునెడ నీ కి క్రైందినూ శ్ర, ములను గమని౦ పవలయుంను, 

౧ మూల వాక్ళముయక యు, సాధిత వాక్యముయొక్క_యు 

రూప మొకటిగా నుండవ లెను, మూల వాక్యము భావరూప మగునేని 

సౌధితవాక్యము. గూడ భఫావరూపముగనే యుండవలయును, మూల, 

_నభావ వాక్య 'మఫావరూపముగ నుండుేని సాధిత వాక్యము గూడ 

రూపముగనే యుండవలయును. . 

౨, మాలవాక్యమునందు వ్యా ప్లీని జెందనిపదము సాధిత వాక్య 

మునందు వ్యా వీని జెందంగూడదు, 

ఈ నూ త్ర ముల ననుసరించి పదపరీవ ర్హనము చేసితి మేని, .. 

య వాక్ళోయునుండి ల వాక్యమును; 

ర వాక్యమునుండి ర వాక్యమును, 

ల వాక్యమునుండి ల వాక్యమును 

_. సాధింపలథలము, వ వాక్యమునుండి యే వాక్యమును సాధిం 

చుటకు వీలు లేదు, . 

౨. రూపపరీవర్తనము (09613102 ):— ' మూలవాక్యము 

భావరూప మేని దానిని అభావరూపముగ మార్చుటయు, అభావ 
రూప మేని భావరాపముగ మార్చుటయు రూపపరినర్తన మనిపించు 

కొనును. ఈిమార్చులు చేయునప్పుడు: మూలవాక్య ఘుయొక్క_ యర్థము 

చెడకుండ నుండవలయును,. * రాముడు. , . సక్యేసంథుయడు.? అను 

వాక్య మునకు రూపపరివ రనయ కల్పింపవలయును, 

ఆధ్యాహృతముగ నున్న దని చదువరు అెతీ౧యేయున్నారు.. ఈ | 

_ భావరూపక సంయోజకపదమును అభావరూపముగ మార్చవ'లెను.. | 

అల్లే విధేయపద మెన 6 సత్యసంధుండు ? అనుదానిని 6అసత్య'సంధుల 

దన్నయభావరూపముగ మార్చవలయాను, ఇట్లు క రాముడు సత్య 

సంధుండు 9 

పరివ “శృనమవలస' 

| అభావరూపబాక్యము. సిద్ధించుచున్న ది, 

నప్పుడు ఈ క్తి, కి 6దినూ, త, ములను. గమనింపవలయును. 
లీ 

- ౧. సంయోకపదమను _భావదూపుగా చు | - 

“ మానవు లందటును సచేతనప్రా పాణులు ). (ర) అన్న 

“లేదు, 

' ములను నై యాయికు 

_పరీవర్తనము కావించుట్క రూపపద 

ఈ వాక్యము: 

నందు “అను? అను భావరూపకసంయోజకపద మొకటి (Copula) | 

౭౭ 

౨,  విధేయపడేయును. భావరూపముగా. నున్న యెడల అభావ 

రూప ముగను, ' అభావరయాపముగ నున్న యెడల భావరూపముగాను 

ఏ. ఈ మార్చు చేయునప్పుడు పదపరివర్హనము చేయనక్కో_టి 
మవాలవాక్యములోని కర్త సాధితవాక్యములోని కర్తగనే 

యుండును, అడే విభేయపదముగూడ విబేయపదముగ నుండును. 

పె న్యూత్రయుల ననుసరించి వాక్యముల రూపపరివర్తనము 
కల్పించినయెొడల సాధింపంబడువాక్యము లీ కి ౦వ జూపంబకీనవి, 

లో 

మూల వాక్యము 

(య) మనుష్యు లందజును మరఖాశీలురు 

(రు మనుహ్యా 'లెవ్వరును .సర్వజ్ఞాలు కారు' 

(ల) కొందజు మనుష్యులు పండితులు . 

(వ కొందటు మనుష్యులు నమ్మందగినవారు కారు 

సాధిత వాక్యము 

(ర) మనుష్యు లెవ్వరును అమరణశీలురు కారు 
(య) మనున్యు లంనబును అసర్వజ్ఞాలు 

(వ) కొందజు నునుష్యులు అపండితులు కారు 

(ల) కొందటు మను మ్యాలు నమృందగినవారు అగుదురు 

వాక్యవిపర్యయముయొక్క . చెని వివరింప(బడి న శెండుమార్ద 

లచేకవిధయల కలీపి పదరూప ప్రపరీప రసము 

(Obversion of the Converse), అనలూ మొదట నొక వాక్యము 

నకు పదపరివ_ర్భనము( "గావించి పిదప నాసాధితవాక్యమునకు రూప 

పరీవ రర నము (Contraposition 

1 or conversion of. the ‘obverse ) మొదలయిన వాక్య విపర్య్భయ 

పద్ధతు లానేకములు నికి ంచుకిెనిరి. - అ వన్నియు గ్ర, ంథవి స్ప ప్లరఫితిచే 

నిచ్చట సవి_స్ట సరముగా వరి ర్హింప(బడనవు,. 

న్యాయము ( త్రి త్రిపాద) Syllogism : — మున న్యాయ 

'శాహ్ర్రమనందలి న్యాయమునకు నైదు అవయవములు కల వని 

చదువరులు చూచియున్నారు. పాళ్ళాత్యానుమానము త్ర క్ర స్థివయ 

'అనుభావయాపచాక్యమునకు సమా నార్గక మగా రూప |: 3 వాత్సకము, 

6 రాముండు అసత్యసంధుండు. కొండు? “అను . 

రూపపరివ క్షనము జేయు | 
మానవు లందబును మరణశీలురు 

దేవదత్తుడు మూనవుండు 

కావున. దేవదత్తుడు. మరణశీలుండు . 

: _పొశ్చాశ్యానుమాన _ మిట్లు 'మా౭డుపాదములుగా. సాధింప 

బడును, కావున ' ఈ న్యాయమునకు ' త్రి "తి పాది (Ssllogism) . 



ళా 

యని పేతు పెటుడము. ,ప,తి,తి పొదియందును మూ6ండువాక్యము ౮ 
లుండును. అందు మొదటిళెంటికిని స్వీకృత (Premises ) వాక్యము 
లని శేరు. మన నైయాయికుల సంప్రృదాయానుసారము వీనిని | య 
కా. యొ 4 ' తి త బాతువ క్యము లనవచ్చును1 మూ (ఢవ వాక్యమునకు సిద్దాంత వాక్య 

మని పేరు మన న్యాయశా(స్త్రమునందు దీనిని * నిగమని 

మనియెద రుః చివర దానిక మొదటి రెండును హేతువాక్యములు, 

క వీమిడిచే నచ్చినసి వు 

మూడవది ఆ రెండువాక్యయల 

మొదటి కెండు స్వీక్ళత వాక్య 

ములు ౩ అనగా హొతువాక్ళయులు, సత్యములా: అ సత్యములా యన్న 

విషయముతో న్యాయకా స్త్రమునకు బని లేదు. మొదటికెండు 

వాకష్ణిములును సత్యము లయినయెొడల మూండవవాక్యము తప్పక సక్యే 

మునిమా త్ ము న్యాయశా స్త్రము చెప్పును, 

తి పాదిలోనిపదములు = . త్రిపొడియందు మూ [డువాక్ళో ము 

కు పృతివాక్యయునందును శెండుపదమ లంరడును, 

మెొంత్తముమోంద . నాజుపదము లుండవ లెను, చెని చూపంబడిన 

త్రిపాదియొక్క యుచాహరణమున, ఒకటవ వాక్యమునందు “నూన 

వులు * 6 మరణశీలుదు ) అనునవియు, రెండవవాక్యమునందు దేవ 

wy) 

లుండును, 

దత్తుడు, “మర ణశీలుండు అనునవియు6 గలసి యాజుపదము లయ్యును. 

కాని వీనిలో నొక్కాక్కపదము శెండుసారులు వచ్చినది. కావున 

(త్ర,పాదియ ందలిపదములు మూందే మన న్యాయశా(స్త్రకునందు 

చెప్పుడును వాడయిడు ధూమాగ్ని. సంబంధమయిన 'యు డాహర ణము( 

దీసికొందము. 

ధూమవంతము లన్నియు నగ్నిమంత ముల 

పర్వతము ధూమవంతేము 
. కావున. పర్వతము అగ్నిమంతము. 

ఇందు మాండుపదములు కలవు. _ ధూమవంతమ, అగ్నిమం 
తము, పర్వతము. “సె వె మాండువాక్యములలోే మొదటి రెండును హీత్ర్ర 

వులు (సౌతువాక్యముల్బ, . మూండవది 'నీద్ధాంతము (శీద్ధాంత 

వాక్యము ). సిద్దాంతవా క్యమండలి క .ర్హృృపదమైన పర్వతమునకు 

గాణపదము (Minor term - పక్షము) అనియు, విశేయపద మైన 

శఅగ్నిమంతే ము) అనుదాొనికీ ముఖ్య పదము (Major term _ సాధ్యము) 

అనియు పే పేళ్లు, హేశువాక్యములు రెండింటిలోను. కానవ్చిడి 6 భూమ 

వంత * మను పద మొకటి కలదు. దానిని నుధ్యవన ర్తి పదము 

(Middle term - లింగము అనియెదరు. వ్ క 

ముఖ్య పడము (సాధ్యము) . ఉండునో అది "ముఖ్య సేౌతువాక్యము 

(Major premise. _ ఉదాహరణమా ) $ వీ హా హీతువాక్యమునందు 

_ గాణపదము (పక్షము) ఉండునో అది గాణహేశువాక్యము 

మం premise - హేశువాక్యము).. 

కావున | 

దును ఉండి ఒకా 

. వలయును, 

ఒకే 

హీతువాక్ళమునం దు ముఖ్యం గౌణజపదములను పోల్చుటకు వీలు లేదు.. 

యొక్కయొక భాగమునకు మఖ్యపదముతో సంబంధ ముండవచ్చును; 

అనునూనము 

ఇ₹ండు -హీతువాక్యములవలన నొక సిద్దాంత వాక్యము (నిగమ 

నము లేకప వతిజ్ఞ జ్ఞ ) సాధించుట తీ త్రీపొదియొక్క_పని యమైయున్నది. 

, ర్క ల, న్ లని వాక్యములం నాలుగు దెజింయలు; వానిలో వీ 

కంధునాక్యిములకు హేతువాక్య ములుగా6 దీసీ సీకొన్నను సిద్ధాంత 

వాక్యము వచ్చునా ? ర శాజూలదు, చూడుడు, 

(య 
(ర) 

ఈ కూత్రువాక్యమువలన, ఎట్టి సత్యసి ద్ధాంతమును సాధింప 

నలవికాదు,. కావున సక్య సిద్ధాంతే మును సాధించుటకు శి శ్రిపొదియం 

దలి చాక్యములును పదములును ఎన్ని, యాందడనలయునో _ఎట్లుండ 

అన్ని * "కా*లు (కక్ 

ఏ “భాియు వూ) కాదు 

_వలయునో, వానిలో వానికి నుండవలసినసంబంధ మెట్టిదో తెలియ 

జేయున్యూకృయులు కొన్ని గలవు, వాని న్నీ క్రింద నుదాసారించి. 

చర్చించెదము. 

న్యూత్తములు = ౧. ప్రతిత్రిపొదిలోను మూంజేపద 

లండవలినో మూ6ంటికం శు నెక్కువ గాని తక్కవ గాని పదము: 

"లుండయగూడదు, ' ఇందలీయొక్షొ క కై పదమును ఒకా క్కు_యర్థము 

దత్తుడు %- “మానవు(డు? అనునవియ్యా మూండవవాక్యమునందు దేవ నందే వాడవలయును, ఈ మూండుపదములకును మక్యపద మనియు, 
గౌణపద మనియు, నుధ్యవ_ర్జిపద మనియు పేరు _ ఒక్కాకపద 

మొక్రొ్క_కయర్గమునం దే వాడక ఒకసారి యొకయర్థమునందును, 

మటణియొకసారి మజీయొకయర్థమునందును వాడినయెడరీ పదముల 

సంఖ్య మూ6టికం మె మించిపోవును. అనుమాన మన6గా. రెండు 

"పదములను మూండవపదముతో. బోల్సి చూచి యీ శెండు పద 

ములసంబంధమును. నిక్చేయించుట్య గనుక. త్రిపాదియందు మాండే,. 
పదము లుండవలయును, = 

౨. ప్రతి త్రిపాదియందును మాండేవాక్యము లుండవలయును. 
మాంటికం మె శెక్కు_వగాని తక్కు_వగాని వాక్యము లుండంగహాడదు, 
ఈ వాక్య ములకు ముఖ్య హేతు వనియు, గాణహాతు _వనియా, 

సిద్ధాంత మనియు నామములు, 

3, మధ్యవ _రి( హీతు ) పదము చెండు హేశువాక్యములం 

హాతువాక్యమం డయినను వ? ప్రీ 'జెందియుండ 

_మధ్యవ్రీపదము (లింగము). 
జెందనియెడల దానితో 

మధ్యవర్తి ర్రిషదము . 

ఇది ముఖ్యమయిననూ త్రము, 

హీ-శువాక్యమం దయినను వ్యా ప్రీ పి 

మధ్యవ ర్తి పదముయిక్క_  రెండవభాగముతో  గోణపదమునకు 
సంబంధ ముండవచ్చును, ఇట్లు ముఖ్య పదము నందు వీకచేశాంత 

ర్వి రియ గాణ పద్గమునం దన్యదేశాంతేర్య రి ర్రియు, నగు మధ్యవర్తి 

LL హిందూ న్యాయకా స్రాశుసారము 'ముదటివాక్యము ఉడాహారణవాశ్యము, శెండవది హేకువాక్యము అగును, 



అనుమానము 

ఇది 
పదము ముఖ్య, గౌణపదములకు సంబంధము కూర్చేరదు, 

అం స్పస్థమగును, 

రాజు లందటును మానవులు (ముఖ్య హేతువు )1 

ప్రజ లందటును మానవులు _(గాఇహేతువ్ర. 

కావున ప పజ లందటును రాజులు (ని సిద్దాంతము). 

ఈ త్రిపాదియందలిసి ద్ధంత మపసిద్ధాంతము ; సరీయయినది 

కాదు ఈ ఇ హారపాటునకుర్ గారణ మేమి? “మానవులు? అను 

మధ్యవీ ర్రీపదమునకు వ్యాపి వీ శేకపోవుటయే దీనికి కూతువు, ఈ 

పదము. రెండు = పాతువాక్యములంనును య వాక్యమందలి విేయ 

పద మయినందున దీనికి వ్యా ప్టీ లేకపోయెను, ఈక్రింది చళుపో్క్క 

ణముం జూాడుండు, 

పెద్దచతువక్కణము 6 మానవులు ) అనుకొనుండు. అందులోని 

యొక చిన్న చతుంపో్క్క_ణము. రాజులు, మటియొక ఛిన్న చతుప్కో_ 

ణము కు ప్రజలు 3 ఈ చిన్న చతుష్కోణములు "పెద్ద చతుప్కోణము 

యొక్క ఎ ఏక చేళాంతర్జతమ లయినను ఒకదానితో మటియొకడానికి 

సంబంధము: లేక విడివిడిగా నున్నవి, 

ర ఒక్క. హీతువాక్యనం దయినను వ్యా పీ లేనిపదము 

పిదాంతమునందు వ్యా Ee జెందగూడదు, 

మంచిప్రజ లందటును రాజభ కోలు ( ముఖ్య హేతువు ) 

మంచ్చిప, జ లందటును తెలీవిగలవారు ( గౌణయేాతువు) 

కావున తెలివిగలవా రందలును రాజభ క్తులు (సిద్ధాంతము) 

ఇది అపసిద్ధాంతము. ఏల? గాణ సౌతువాక్యమునండలీ “తెలీని 

గలవారు? అను పదములకు (య) వాక్యమందలి విళేయపద మగు | 

టచేే వ్యా ప్రీ సిద్ధ ంతమునందు నది య వాక్య ముయిక్క_ 

క _క్రృపద = డానికి. వ్యాప్తి గలిగినది, 

సిధ్ధాంత మయినది, 

కావున నిది యప 

శిలా 

టె "హీతువులనుబట్టి 6'కొందలు .. తెలీవిగల 

వారు రాజభ క్రూలు ” “అని సిద్ధాంతము. చేసిన నది సరియైనసిద్ధాంత , 

మగును, 

ఎగ, లెండుహే హాతువాక్యములును అఖావరూపము లయినయె డల 

వానినుండి ఏ సిద్ధాంతమును సాధింప నలవికాదు. 

పక్షులు చేపలు కావు 

చేపలు పురుగులు కావు 

ఈ "హేత్రువాక్యముల ననుసరించి మనము పక్రులనుగుణీంచి 

కాని వురుగులనుగుణిం ది కాని యెట్టి సిద్టాంతమును సాధించుటకునః 

ఫీలు లేదు, 

౬. ఒక "హితు వాక్యము అభావరూప మయ్యె చే సిద్ధాం 

తముకూడ అభఫావరూపముగ నుండును, 

2. హే హీ*శువాక్ళోయులు రెండును" ఏకడేకీయయు లయినయెడల 

చ్చే సిద్ధాంతమును సాధింపనలవిగాదు; అనయా హేతువాక్యయలలోే 

నొక టియెనను సర్వ బేశీయముగా నుండవలయును, 

రౌ, హేతు వాక్యములలో నొక్క_టి నీక దేకీయముగ నుండె 

చని సిద్దాంతేముకూడ నేక దేశీయవాక్య ము గ నుండును, 

ఇ మూ,త ములనుబటి ఎటితి పాదులు సుసిదాంతేముల 
6. లీ రు రం 7) య 

నిచ్చునో యెటివి యీయనో మనము  నిక్నేయింపవచ్చును, Ad టె బ భి 
యర, లవ లను నాలుగువాక్యములలో నుండి" రెండురెండువాక్య 

ములు. 'విడందీసి "హాొతుద్వయముగ " నమర్చి, ఏయేహేఈద్వయము 

సుసిద్దాంతముల నీయ గలదో, రేదీయేది యాయలేదో కనుంగొం. 

దమ యర్కల్కవ వాక్యములను కండుకెండుగా 'సమర్శిన 

యెడల పదునాటుగుంపు లగుచున్నవి? 

యయ రయ లయ. 

యర రర లర. వర 

య ల రల లల వల 

య వ శవ లవ వవ 

పెని ఈయయంబడి న. మైదవనూూ త్రము ననుసరించి రెండు 

'పేతువాక్యములును అభావయాపములే 4 యెనయెడల సుసిద్ధాంతేము 

నీయ(జాలవు, కావున మెజతలలోనుండ్వి రరర వ వ ర్క వవ .. 

అను నాలుగుజతలు మనకు అక్లుప యోగములు, అమే" హీతువాక్యో 

ములు రెండును, ఏక దేశీయము లై నయెడల సిద్ధాంతము | నీయంజాల 

వన్న యేడవనూ శ్రమ ననుసరించి ల లల న్య వల అను 

1 ముఖ్య హేశ్రువునన పచాహరణవాళ్యము లేక వ్యా _పీవాక్య మనియు, గౌణ హూాకునునకు హఖవాక్ళా ననియు, లేక ఉపనయ 

_ వాక్య మనియా, సిద్ధాంతమునకు నిగమనవాక్య న మనియు. లేక 

నుయ్యెడి నని తొ ంయచున్నది, 

తకిజ్ఞ యనియు శే పేరు "పెట్టిన యెడల నున "నై యాయికులకు వాసన నర్థ 



౮౭. 

మూండుజతలుకూడ మనకు పనికిరావు, నాలుగపన్యూ త్రము ననుసరించి 

ల ర జతయు పనికిమాలీనదే ఇ స్లైనిమిదిజతలు పోలా 

జతలు మిగిలినవి, 

(౧ యయ(థటురయ(౧లయ(గొవయ 

(యర 
(యల (9 రల 
(యవ .. . 

ఇక నీ యెనిమిదిజకలనుసటిం చి విచారదింప వలయును. 

ం " వ లీ శ్రేణులు ( Figures ) హౌతువాక్యములలోని మధ్య 

పదముయొక._ స్థలమునుబట్టి శ్ర పాదులు నాలుగు, కే ఆటులు గా విభ 

జీంస (బడినవి, 'మధ్యవ శ్ర రప దవ (లింగము) ముఖ్య హకువాక కము 

నందు కర్త ర్త పదముగను, గాణహెతువాక శ్ర్రిమానందు విగేయుపదడము 

గను ఊండిన నది పసృథమశ్రే ణి. 

' మానను లండటును మరణ మొందువారు (ముఖ్య హేతువు 

'దేసదత్తుండు మానవుడు గాను. 

పె హేతుద్వ్యయమునందు, మానవసదము మ; 'ధ్యవ ర్నీపడ సద 
హ్ 

(లింగము, ఇది ముఖ్య సౌతువునందు క _ర్థగన్కు గాణ ప 

విధేయముగను ఉన్నది... 

ద్వితీయశ్రేణి = మధ్యవర్తీిపదము (లింగము) హేతు | 

_ ద్వయమునందును విశేయపదముగాశే యుం జెనేని అది ద్వితీయత్తే ణి 

యగును, 

సళౌ క-ర్యము లన్నియు భూవకొస్పదములు. (ముఖ్య హేతువు) 

కొన్ని కార్యములు భూప ణాస్పదములు కావు (గౌణ హేతువు 

ఇందు .“ భూవణాస్పదములు ” మధ్యవర్తి రీ పదము; హేతు 

ద్వయయమునందును విభఖేయపదముగ నున్నది, 

.. తృతీయశ్రేణి = మధ్యవర్తి పదము (లింగము) . హేతుద్వయ 
మునందును క_ర్హృపదముగ నుండేశేని అది తృతీయ, క్కేణి యగును, 

సస్టనములు (మఖ్య హేతువు y 
(గాణ హేతువు. 

తిమింగిలము లన్నియు 'స 

తిమింగిలము లన్నియు జలచర ములు 

నునందు. విశేవోపడయుగను, 

డ ఉండెశేని చకుర్ణశ్చే ణి యనయబడును, 

= లిమింగిలను లన్నియు స స్పష్టనములం (మఖ్యహీకువ్ర) 

సస్తనము లన్నియు వ వంళా _ప్లీనుంతములు (గౌణ సేతువు) 

. . మఖ్యపదమనకు ప్పి యనియు, గౌణపదమునకు కా యనియు, 

. వుధ్యవ ర్రిపదమునకు మా యినియు గు రూలు "ెట్టికిమేని. ఈ 

. నాలుగే ణుల నిట్లు చూపవచ్చును. 

ఎనిమిది 

| గనుక సిద్ధాంతమును అభావరూప ముగచే యుండవలయును. గడా 

అట్టి ట్టి వాక్యములు. శెండు Fn 

అనుమానము 

ముఖ్య కౌతువు |మా_పీ వీ _మా మా_ వీ'పీ_మా 

గౌణయహేళువు |కౌ_మా॥।|కా_మా మా... కా మూ_కా 

సిద్ధాంతము శా_వీ|కా_పీ|శా_వీ కా_పీ| 

అనుమానమునకు 6 బనికివచ్చు నని మనము డెని ఏజిపెట్టి 

యున్న ఎనిమిదిజతలను ఈ చాటు శ్రేణులలోను బెట్టి, పీదియయేది 

యక్కాజకు వచ్చునో చూతము. 

చుఢథమ శ్రేణి ౧ ఒకటవజత__4 యయ ? 

య--అన్ని మాలు వీ (ముఖ్య హీకువ్చ 
య-ఈ- అన్ని కాలు మా (గాణహేౌతువు 

ఈ కెండువాక్ళిములవ్యా పిని జూచిన నీ కి ౦ది శండుసిదాం 

తము 'లేర్పడుచున్న వి, 

అన్ని కాలు. వ్ 

కొన్ని “రాలు ఫ్ 

' ఆండవ సిద్ధాంతము అనగా “కాన్ని 6-క్రా కౌ లు “ఫి అను. 

అది మొదటి సిద్దాంతములో 

€ ననలా wa కాలు వ్? యన్నదానిలో నిమిడేయమున్నవి. 

దానిని బలహీనసి సిద్ధాంత మందురు. 

ముఖ్యమ, ఎక్కవ బలము. గల సిద్ధాంతమును సాధించుటకు క వీ 

లున్న ప్పుడు తక్కువ బలము. గల సద్ధాంతముతో సంత్భ షి ఫి చెంది 

_యూరకుండంాడదు, ఇట్లు. 6 య య యి అన్న త్రి తి పోది సిద్ధిం 

చినది, త్రీపాది యనంగా చే శ్రి పొదియందు “యయ యి” 

_ముఖ్యాహేతువు “యి వాక్యముగను, గాణ" హేతువు? “యో వాక్య 

ముగనుం భారము. “యి వాక్యముగను ఉండునో అట్టిది యని 

: "| యర్లము, 
చకుర్ధశ్రే, ణి: 'మధ్యవంరీ ర్రీపడమ (లింగము ముఖ్య శే హీత్రు. 

గౌణ "హేశువునందు. క కర్తృపదముగను. 

ర 

2. శెండవజత ౯ య క 9. 

య -- అన్ని. “మా” లు ఓపీ? (ముఖ్య హేతువు). 
ర ఆవ్ లక్రా యు “మా! కాదు (గ హేతువు). 

ఈ. యాకుద్యయమవలన “నెట్టి సు సువిద్ధాంకముస సాధించుట 

ఎందు కనగా. ఒక్కో హాతువు. అభావరూపము 



సీ-శ-కా యు “పి” కాదు 

కొన్ని కడా? లు “ఫీ? కావు : . : 

ఈ శెండింటిలోను 'వ్ప్ర విదేయపదం బసబచే దానికి న్యా 

ముఖ్య హౌతువాక్యమునందు ఈపదమునకు వ్యాప్తి లేదు, 

కావున. సిద్ధాంతము లప పసిద్ధాంతము లని యర్థము. 

గలదు, 

3 _—_ మాండవజత ఈయ ల)” ' 

య - అన్ని “మా లు “పి 

ల = కొన్ని “కాలు “మా” 

( ముఖ్య హేతువు ఫి 

(గాణహీతువు ) 

కృమమయిన సిద్ధం 

అనునది మన కక్కుజకు 

కావున కొన్ని “కాలు “పీ*. ఇది 

తము. నిచ్చును. కావున *యలల)* 

వచ్చు త్రీసొది, 

య _ అన్ని “మాిలు “ప్ (ముఖ్యహేతువు ) . 

వ _ కొన్ని “కాలు మా? కావు (గాణాహీతువు) 

శండవజతవలెచే యీ జక వలనయగూడ సుసిద్ధాంత ప్ర పప్పీ కా 

జాలదు. రెండ కనజత విషయ మయిన కారణము లిచ్చటను వరి వరించును, 

౫ __ అయిదవజత రయి 

ర- ఏ “మాి యు (వి కాదు. . (ముఖ్య హేతువు) | 
( హేతువు) | 

రం ండపసిద్ఞాంరోము tapo
s . అ కసత 

మొడటి సిద్ధాంశమునం దిమిడియున్నృది, . కావున ' మొదటి . నీద్ధాంతే 

మునే గ్రహింపవలయును, ల్ల ట్ల గే శ్రేణిలో బనికివచ్చెడి, మూ౭డన 

9 “త్రిషకి ఓర యి. 

౬ అజవ జక “రల 
wn ర వీ “షూ యు “ప్రీ కాదు 

_ (ముఖ్యశే హీకువ్చు) 
ల - కొన్ని “-క్రా? లు లు “మా”. ప (గాణ హేతువు) 

వ _ కొన్ని ళా? లు ర్చి? కావు ( సిద్దాంతము ) 

ఇది యో శే జిలోం "= బనికివచ్చెడే నాలుగవ త్రి తిపాది. “ర లవి 

ల _ కొన్ని “మా? లు 
య. 

న కఫీ! 

అన్ని, “కా? ల్లు భూ. _(గాణహేకువు) 

(౧౮). 

(నుఖ్యహేళువు.. 

ఫాం 

' ఇందలి మధ్యవర్తి పదమునకు వ్యాప్త 

ససీద్ధాంత మేమియు చెడలానేరదు, 

లా -- ఎనిమిదవజత “నయ 

'లేమినే నిం దుండీ 

వ _ కొన్ని “మొ” లు “పీ కావు. ( మఖ్యేాకువు) 
య _ అన్ని క-కాంో లు “మూ? (గాణాహీకువు) 

చెకారణముచేత నీ యిందుండి సుసి సిద్దాంతము వెడల చేరదు, 

ఇట్లు మొదటి శ్రేణిలో బనికివచ్చెడి త్రిపాదులు నాలుగు, 

పనికివచ్చెడి త్రి పాదురకు నై యాయికులు సుతేర్క__ ములు ( సున్యా 

యములు - Valid moods), అని శే పేరు పెట్రిరి, 

ప్రథమ శ్రేణిలోని సుతిర్మ్కయులు 

యయయ, రయర, యలల్క రలవ, 

మిగిలిన మూండు శ్రేణులలోను బెట్టి ఈ యెనిమిదిజతలను చె 

విధమున విమర్శించి చూడగా నీ 

చున్నవి: వా 

రెండవ శె శ బ్ర 

రయ ర్య యరర్క రలవ, యవన. 

(క్రింది నుతేర్భ్య- ములు "తేలు 

మూా౭డవ శ్రేణి 

యయ ల, ;లయ ల్యయ ల ల్కర య వ; వయవ ;రలవ, 

నాలుగవశ్రేణి. 

 యయల్క యరర, లయల, రయవ్య రలవ, 

చెని 'వర్డ్మీ ంపంబడిన నాలుగు శే ణులలోే మెందటి శ్రే, ణీ సత్య 

నిర్ణ యమునకు 'ను త్త త్తమ మెన దని చ్ పరిఫూర్ణ శ జ యన్న శే మీధ 

వశ్నెను. ఇకక శ్రే: ణులలోేనితర్మ_మలను ( న్యాయములను ) _తార్కి 

కలం. వాక్య నిషర్యయము ననుసరించి మొదటి శే శ్రేణిలోని తర్కముగా. 

మార్చి: “వాని యోగ్యత ను కనుంగానియెదరు, 

౫. వెపదటిశ్రేణీలోని “యయ య) అను కక్కు నిత్య 

వ్యవహారమునందును, శా హ్రీ శోధన యందును మిక్కి_లీ యుప 

యోగకరము, వ్యాకరణనియమములంబట్టి యొకానొకపదము తప్పో 

యొప్ఫో యని కను(గొనునప్పుడును, . వైద్యులు. ఒకానొక రోగమును 

దాని లకుఇమును బట్టి నిర ర్ల యించునప్పుడును, _న్యాయసభలలో వాద 

విషయము చట్టమనకు లోయిడినదా కాదా యని వాదించునపుడును, 

శ్రఖాగణితయునం దొకసి సిద్ధాంతమును బట్టి మజీయొక సిద్ధాంకో మున్న 

సాధ్గించున పుడును జను లీతర్కమునే యుపయోసించుకొందురు. జన 

హీశ్వాభాసములు = క్రర్కములో దాను పొరపొటుపడో 
కుండుటయు, ఇదుటివాడు వేయు? పొరపాొటులను కనుంగొనుటయు' 

న్యాయశాస్త్ర సము "నేర్చుకొనినందులకు6. బరమ్హ్రయోజనము. కావున 



ళం 

మన న్యాయశాప్రమునందువ లెనె పాళ్చాత్యన్యాయశా(స్ర్రమునం 

దును హేత్వాఫాసములను వివరీం చెదర, .హేత్వాళభాస మనలా 

తప్పువాద మన్నమాట. _పాళ్చాత్యళా స్తానుసారము హేౌత్వాభాస 
ములు (Fallacies) శెండువిధములు : తర్క హేత్వాభెసములు 

(Logical fallacies), వస్తుహీత్యాభాసమయులు (Material 

fallacies). తర్క హేత్వాభాసములను చర్శ్చించునప్పుడు అందలి 
వాక్యముల స్వరూ పజ్ఞానము బాలును. అందు6 జర్చింపంబడిన వివ 

యముయొక జ్ఞానముతో బని లేదు, 

గనుంగొనుటకు వివయజ్డాన మావళ్యకము. తర్క పహాత్వొాభాసములు 

మరల శండుపిధములు + శేవల తర్క_ హే త్వాభా సములు ( Purely 

logical ), అర్ధతర్క_ హీళ్వాభా సములు (Seni logical), *ీవల 

తర్క హీశ్వాభా సములు. నాలుగు, 

వ స్తహేత్వాఫాసముల( 

గ పదచతుస్థ్ర్యయ హీత్వాభాసము (Fallacy of four 

terms)!— త్రి త్రి 

న్ శ్ పీత్వాభాస మగును, త్రి శ్రీహొదియందు పక, (Minor), సాధ్య 

(Major ), లింగము (Middle లను మూండుపదము లే (Terms ) 

ఉండవలెను, అంతేకం కె నెక్కు డుండలహాడ దను నియమ మీదె 

వణకు జెప్పంబకినది. 

భాసము తటస్థించును, ఉచాహరణము | 

ధూమ మున్నచోట అగ్ని యుండును 

పర్వతముమో6ద నరణ్య మున్నది 

కావున, పర్వతముమోంద నగ్ని గలదు 

అనునది హేత్వాభాసము, వీల? ఇందు నాలుగుపదములు 

వచ్చినవి, క ధూమము 6 అగ్ని) 

గనుక, . లు 
: “తి, అవ్యాప్యే త్వా భాసము (Fallacy of undistribut- 

ed middle): "= త్రీ వాదియందలి హే బాతుపదము ( Middle term ) 

నకు పూ పూ ర్రీమెనవ్యా ప్రీ ఒక్క_వాక్యమునం చెనను ఉండవశతె నని 

చెప్పియున్నాము, 

నుపయోగిం చినయెడల_ ఈ హాళత్వాళ్ళాస మగును, . ఊదాహరణము 4 

అట్లు వ్యాపి పిలేని 

. జైన్లవు లందజును హీ ందువులు ' 

(| or ఇ శెవు లందటును పీందులు 

+ కావున్క వైన్లవు లందజును శై శైవులు 

దది. హేత్వాభాసము, ఎందులకు 1. ఇందలీ హీతుళద 

6 హిందువులు. 
... జేగీయవాక్యముల. విభేయముగ నుండుటచే డానికి వ్యాప్తి “లేదు, 
. . ఇట్లు: వ్యాపి ఎ లేని" 'మధ్య పదము ( చౌళుపదము . “ఉపయోగింపం 

= బడుటచే తర్కము తప్పినది. _వాదవివాదములందు. ఈ ాశ్వాలా 
శ్రమ వి శేవయుగ నచ్చుడుండును, 

పొది ( 5711081590) యందు నాలుగుపదములున్న 

నికి భంగము కలీగినందున ఈ హేతాా. దానికి భం ల ౦0 బల ' లుకు ' అభావరూపముగ నున్న సిద్దాంత "చేదియు కేలచేరదు అని 

. యిదివజక్రుం జెప్పియున్నాము. ఈ నియమములను ఉల్పంఘీంచిన 

“పర్వత ము శ్ అరణ్యము ” J] 

హీతువును 'తీర్క_మునందు 

'అది మొదటి శెండు' సౌరువాక్యములలోను నర్వ 

అనుమానము 

3. అకృమవ్యాప్టి హేశ్వాభాసము (Fallacy ..Ilicit 

6 పకుము* 

(Minor మునకు. గాని సాధ్యము (Major termనకుం గాని 

హేౌకువాక్యములలో. వ్యాపి పి లేనప్పుడు సిద్ధాంత వాక్య యనందు 

వ్యా పీ పీ కల్చించుటవలన ఈ దోవుము సంభవించును, ఉదాహరణము ; 

process of the major or ‘minor term) :— 

(ముఖ్య హేతువు ) 
(గాణహీకువు ) ' 

రాజు లందటును మానవులు 

(ప్రజలు రాజులు కారు 

కావున ప్ర 

ఈ త్రిపాదియందు 6 మానవులు *' అనునది సాధ్యకు, సిద్ధాంత 

వాక్యమునందు దీనికి న్యా యున్నది, కాని ముఖ్య ే 

మునందు దీనికి వ్యా ప్రీ సీ లేదు. కావున నిది తప ప్వుసిద్ధ్దాంతము, మానవ 
వర్షము మిక్కిలి "ఫిద్దది. అందు నొకవై ఫు రాజువర్లేయను, మణీయొక 

వెపు ప్ర జావర్ణయున ఒకరిని ఒకరు తగలక యుండవచ్చును, కావున 

నిద్దజును నూనవులే, 

బాతువాక్య. 

2 ర అభాసహేత్వాభొసము (Fallacy of negative 916-_ 

mises ) : ఎ "హీతువులలో . నొక్క. యభావవాక్య ముండిన సీద్గాం 

తముకూడ నభావపాక్యముగనే యుండును, శెండుహే హీశువాక్యము 

యెడల ఈదోేవుము వచ్చును. ఉడాహరణము ; . 

పీందువులు కె స్తవులు, కారు. 

మహమ్మదీయులు 3 _క్రన్రులు కారు 
(కంగా : 

కావున హీందువులు మహమ్మదీయులు లు. 

ఇందలి హేశ్య్వాభాసము స్పష్టము. . శండుహే హీభవాక్యములు 

అభావరూపము లయినందున డానివలన 'హీందువులకును మహమ్మ 

దీయులకును గల సంబంధము బోధపడనేరదు,. 

or 
ఇనా చ 

అర్థకర్క.శ హీశ్యాభాసములు ఆజువిధములు :.. 

౧ i పదార్థ సంశయ బాత్వాఫాసము ‘(Fallacy of. equi 

vocation ) — జకపదము. నానార్థములందు " 'నుపయోగించినందున 

ఈ దోహము సంభవించును. ఒకు వ్ రెండర్థములంధు (  దర్క_మున( 

శానవచ్చిన న నది శెండుప దము లనియే యర్థము. ఇ ట్లి టిదె పదచతుస్థ్రయ 

హేశ్వాభాసముయొక్క రూపాంతర ము. ఉఊదాహరణము ; : 

మనుమని జంపినవా(డు దండనార్హు (డు 

_ఉరిశిక్షవిధించిన స్యాయాధీకుండు ఇ మనుష్యుని జంపీనవాండు.. 
. కావున ఊరిశిక్షువిధించిన న్యాయాధీకుండ్తు దండ నార్హ్ము (డు 

ఈశర్క_మునందు శ మనుష్యుని జంపినవాండు 9, _అనుపదము. 

'ముదటిివాక్యమునందు, న కయర్థమందును, రెండ్రవవాక్యమునందు మతి 

యొకయర్గమునందును వాడ యబనీనది, మొదటి వాక్యమునంగు దానికీ 

“అక్యాయమనన అధికారము లేకండగను, మనుష్యుని జంపినవాండు 



అను మూనము 

అని. యర్థము, రెండవ వాక్ళయనంధు అట్టయర్థము. లేదు. ఇట్లు. 

శెండర్థమలం హీతువునకుం గలుగవచ్చును, సాధ్యమునకు6 గలుగ 
వచ్చును,  సాధారణముగ ఈ సేూత్యా భాసము మత సంబంధ మైన. 
చర్పలలోేన్సు కోరు తే గాదాలలోను వచ్చుచుండును, 

౨. వాక్యార్థసంశయ హేళ్వాభాసము (Fallacy- of- 
amphibology ) వా అన్వయమునందు సంశయము గలవాక్యము 
శ్రిపొడియందు నుండెచేని యీదోవుము సంభవించును. ఒకానొక 
వాక్యమునందు క _ర్హ్భృపద మెద్ది, విధాయకపద మద్ది యని సంశయము 
క లుగునట్టుగ వాక్య ముండంహాడదు. . 

3, సంయోగ శ బాత్వాభాోసము (Fallacy of composi-. 
1000) పదాంతర్జతములై న యొక్కొ_క వ్యక్తి నిగుణీంచి మొదట 
జెప్పి, మరల నాసీద్ధాంత మా వ్యక్తు కుల. కన్నిటికిని గలీపిచెప పృటవలన 
ఈ దోపుము (ప్రాప్తించును, 

యడుగులపొడువుగలవి * యన్న వాక్యమునకు సాధారణముగ్య ఈ 
యింటిలోని ప్రతివాసము | పదియడుగుల పాడువుగలది” యని యర్థము. 
మొదట నీయర్భమునందు వాక్య ముచ్చరించ్చి పీదప * ఈ యింటిలోని 
వాసము లన్నియు. గలీసీ పదియడుగుల పొడువు ) యని యర్థము చేసిన 
యెడల దప్పక సిద్దాంతము తప్పిపోవును, 

ళో. విభాగ హీత్వా భాసము ( Fallacy of Division y:— 

పదమునకు నందలి యన్ని వ్య క్రలసమావ, మని యర్థము చెప్పి వ్దప 
నాపద మొక్కొా_కవ్యక్తికి సంబంధించిన దని యర్థము చేయుటవలన 
నీదోనము సంభవించును. 

౪ కాకుహేొ హా త్నాభా'సము - (జం ం! accent) 1 
మిటలొోడువారి 

(ప్రాప్లీంచును. అ ట్లొకప్పు డొకయర్థము, మటియొకప్పుడు. మజీయుక 
యర్థము చేసినయెడల ఈ. దోవుము సంభవి౦చును.. “కెద్దలత్రోడ 
న బద్ధ మాడలిహాడదు ” అన్న వాక్యమునందలి.. భే ఉద్దలతోడి + అనుపద | 
మును ఒత్తి యుచ్చరించినయెడల దానికి 43 పెద్దలు. కానివారీత్రో నబద్ధ. | 

we rm ౨. 

మాడవచ్చు? నని తొత్సర్యము కావచ్చును, 

బం ఆలంకారిక *ో 

of speech ) :— కావ్యాదులయందు నతిశయో క్య్యాదులకుం 
బడు జశూూళతువులలో నెనేకములు శే హేత్వాభాసములు య క్ష 

విధములు & టం 

"mm _ LE) 

(౧) ఉపాధిస పీత హీ.శ్వాభాసమ్హు. (The fallacy, of : 
accident ). 

| | ఎం "te . స క గ = ల స అస గ. = బ్. తా a 

“"ఆ౫ ఉపాధిరహితశే హేశ్వాభాసము. (The: ‘Converse 

we 9,౪ 

fallacy of accident ). " 

కళ జ్ర యింటివాసము లన్నియు బది.. 

యాచ్చారణ భేదమును బట్టి: . వాక్యము నకు. అర్థము 

హిత్వా భాసములు (Faliacies of figute | రము. 

_ చెప్పం : ॥ 

వస్తు చా క్వాభౌ సములు ( Material fallacies ఏ "వీడు. 

లొ 

ఈ ఇండు "హీళ్వాభాసములును సంబంధము కలవిగాన కలిపి. 
చెప్పబడును, మొదటిదానిలో సామాన్య నియమమునుండి వి కేవ. 

“నియమము. సంబంధము. లేనియుపాధితోలదాడ సాధింపయిడును.. 
శెండవదానిలో దానికి వ్యతిరేక ముగ వ్యాపారము. జరగును. 

 ఊడాహరణము? oo 
నిన్న దెచ్చిన వస్తువు లన్నియు చేయడు తిన్నావు 

నిన్న పచ్చికూరలు తెచ్చినావు 

కావున నేయ ప పచ్చికహూరలు Wor 

ఈ యుదాహరణమునందు “పచ్చి” యను నుపాధి. నిమిత్త 
మూ త్ర ము, దానితో తర్కమునకు సం బంధము లేదు, హేశతువాళ్య 
ములోని 6 తెచ్చినవస్తువు లన్నియు ' అనుటలో “వ పచ్చివి! యన్న 
యర్థము లేదు, | 

ప్రతిమానవుండును తననుతేమును అభివృద్ది వేయవలెను... 
మాజి నే టు మానవుండు త్రి వ్ర 

. కావున మాజి స్ట్రేటు తన యిధికారము నుపయోగపటిచి తన 
నుతమును అభివృద్ధి చేయవ లెను 

అనునది హేత్వాభాసమ. మాబి సేటు మనుష్యు. డేనను. 
న్యాయము చేయుటకు నొకయగికారము ఉపాధిగా గలవాడు, ఆ 
. యుపాధిసహితుని ఉపాధిరహీతునిగా నసెంచలసాశదు, సంయోగ క్ట బాత్వాఫ"సముసకు నిది తలకి 0దు, మొదట .నొకానొక 

అన్యుని గ త్తితోం గోసినవానిని శికీంపవ లెను 

డాక్ట్రరు అన్యుని గతితోం గోయును 

కావున డాక్టరును శిక్కీంపవ'లెను 

అనునదియు నిట్టి పూత్వాభాసమే, 
3, అసంబద్ధహీ పాత్యాభాసము (మటల 6౮019103); 

ప్రతిజ్ఞ జతో, (శాన బుజువు చేయ(బోవు దానితో ) సంబంధము లేని 
ూశ్రువులను చెప చెప్పుటవలన నీ దోనము సంభవించును. ఇట్టి దోమ. 

వాది ప్తతివాదులు దీర ర్ల కాలము 
వాదించి, తుదకు 'తౌము జేనినిసటించి వాదించుచున్నా రో దానినీ 

| నుజుచియో, తవ్పీం వియోో మటీయొకదానిని ప్రై తిపాదించునవుడు 
| సంభవించును. బలము లేని దొవాలో వాదించుప్లీ దర్శక నిది యాధా 

6 మంచిక్తేస్తు- కానియెడ డల ెదుటిప్టీడరుు' తిట్టు అని 
యింగ్లీ షులో సామెత కలదు, అది దీని కుదాహరణము, 'వాదములో 
గెలువ లేక ప్ర తిపక్షుని, వానితండ్రిని. తిట్టుట యో హాత్వాథా 
'సముయొక్కు యుదాహర ణమ | 

ళో + అన్యోన్య్యాశ్ర శయ హేశ్వాఫాసము (Petitio Princi_ 
pili) + *—_ బుజువ్ర చేయవలసీనసీ సిద్దాంతమునే శ వాతువుగా. చ్కపాం 
చుటు" మొదటిదానికి రెండవది. హీతువుగం జెప్పి, మురల శండవ 
ధానికి వెందటిది. హూతువ్రుగం జెపీ ప్పీనను ఈదోప. మగును, “ఆత్త 
: శాశ్వతము, వినాశము లేని దగటచే అన్నది యిందుల కుదారణము, 



వినోశము- వెందకపోవుటయు, ఇఆాభ్వతముగ నుండుబయును సమానార్థ 

కములు, 

త్రుహించినాండు. ఇట్లు పర-శ్చ్రయపదములను ప్రయోగించి సీద్ధాం 

తములను స్టావీంపంజూ చువా రలందయటును ఈ దోవుమునకుC బాక్రులు, 

6 ఈపని "నేను చేయంగూడదు. ఎందులకు? అది తప్పు గనుక, అది 

తప్పని నీ కెట్లు తెలియును అది చేయయహాడ దని నే శెటుంగు 
దును గనుక అది తప్పి; “(ఆ } మహావిష్ణువు అందటు, దేవతలకం శు 

గొప్పవా(డు.. ఎందులకు * విహ్షంప్రరాణమునందు' జెస్పబకినది గనుక ; 
ణా అందు న శ్లేల వెస్పంబడియున్న్నదె * ప్త శ్రీనుహోవిషమ్హువు గొప్పవా(డు 

గనుక అన్న వాదములు పర 'స్పరాశ్రృయదోపదూషిత ములు, ఈ 

దోనుమునకు సిద్ధసాధనము అనియు? చేరు "పెట్టవచ్చును. 

ఎః అనిన బాత్ళ్టభాసము (Tee Fallacy of the con- 

sequent ): వాం హౌతువాక్యచు లకును, సిద్ధాంత వాక్య ములకును ఏవిధ | 
య of Scientific Terms ), 

మెన సంబంధమును. లేనప్పుడు ఈ దోవము సిద్ధించును, 

ఆంధ్ర, దేశము గొప్పది 

కవరి 
ల్ ఆం 

- కావున చంద్రగు పుడు ఆంధ్రుడు 

చం దృగు వుండు గొప్ప En 

| ఈ దోవనుము రూప ముగ నున్న క్వర శాం గను(గొ నవచ్చును 

కాని (క్రిందిరూప పమున: నున్న కనుంగొనుట కష్టము, 

స్కేతివా(డును సుఖమును గోరును 

సజ్జనులు సుఖులుగ నుండు 

కావున ,ప ప్రృతివాండును "సజ్జనుండు 

క -హేశ్రు విపర్యాస -కూా-త్వాథాసము. (The Fallacy of 

the false. cause): ఎ తగవాహాతువులు లేని జే యొకకార్యము నకు 

నొకవస్తువు గాని, వ్యాపారము. గాని హీత్రు వని యెంచుట. తోశ 

చుక్కలు. భూమిమోంద కు ఫెాశుళ్ళములకు6 శగారణ మనుకొనుటయు, 
తుమ్ములు కార్యవిఘ్నసూచకము. లనుకొనుటయు దీనికి. 

హరణములు, 

నొన్ని సమయములయందు (బ బ్ర, త్యుత్తీ త్తర మిచ్చుటకు వీలుగ' నుండదు, 
శనీవు నీ-తల్లీని కొట్టుట మాసితివా?) అను 

“-తలేదు'* అని. 

ప్రశ్నకు శ అవును, 

"అని జవాబు చెప్పినను, 

నిచ్చును. _ 

"కావున తాను జరుజువు చేయవలసినమాటయే మొదట' 

యితరవి శేవ.ములను గుజీంచియు “తర్క. ము, 

శబ్దములయొద్ద (వ్రాయయండును, 

పారిభామీ॥ 

| tury English - Marathi Dictionary ) మాడ 

. _ 2 Connotation—_ధర్హార్థము గు 
. అనేకప ప్రశ్నే త్వా భాసములు (Fallacy of many. 

+ questions Ji కొన్ని పృళ్ప్ణలు కలీపి యొక్క ప్ర ఠి ప్రశ్నగాన నడీగిన( " Connotative—_జణభోధక్ష ము జాతివిశివ్ల్ష సవ్య క్తి క బోధక చు 
Contradiction పరస్పర శై నరము 

| GonYersi0n--పడపరివ, ;రనము, 
- ఎడ్జామిన్ చేయునప్పుడు వకీళ్లు ఇట్టి, 

అనునూ నము 

ప్రశ్నలు వేయుచు *అగును, లేదు? అని జవాబు చెప్పు మనీ 
బెదరింను చుందురు. 

ఇంకేవబికు వ్యా ప్రీపాధకానుమానమును (Deductive rea 
502128 ) గుటీంచి చెప్పీతిమి, .. వ్యాప్రీ సాధ్యానుమానమును ( Inductive 

reasoning y . గుటించియు 6 బాళ్చాత్య న్యాయశాప్త్రనుండలి 

“న్యాయము అను 

( క్, చేం, ల.) 

సదములు 

వ్యా ఫీసాధకానుమానమునుగుటిం చిన పారిభాషికపదముల నీ 

క్రింద నిచ్చెదము, 'ఈపట్టిక తర్క._కాస్త్రసంబంధమైన పాశ్చాత్య, 
పౌర_స్హ్యగృంథములను పెక్కింటిని చూచి. 'సమకూర్చంబడినది, 
నాగరీ ప్ర చారిణీస సభవారి గెంస్త్రో యస పడపారిజాూత మును, ( 6105505" 

క్ +ఫిసర్ *నజేగారి ఇరువపదవకతా 
బెంగ ద్వ మహారా ష్ట్రకోశమును (Pro, Ranades Twentieth Cen,, 

నుప హూనం ది 

నాము, కొన్ని యింగ్లీ షుపదములకు చాొంకు మూండు పర్యాయ 

పదము లీయంబడీనవి, 'అట్టియెడ నీయనుమూన వ్యాసమునందు నుప 

యోగింప(బడిన . పర్యాయప పదము ముదటనూు మిషిలీన పర్యాయపద 

ములు తరువాతను .చా 'వ్రా యయబడినవి, 

Affirmative— ఫావ, విధాయక, అ అ _స్టీత్వ బోధక 

3 proposition — భావవాక్యుము 

Between the hotns of the dilemma వికల్ప జాలబంధము 

నందు, ఉభయ సంకటములోే డాభయతేః పాళా రజ్జువు 

Casuist— భర కరీ తర్క ప్ర పవణు6డం 

Categorical to ositio న ఇ ర్ prop n నిశ్చ యాద్ధక' భౌ కము 

నిగమనము 0201451020. సిద్ధాంత ము, 

Concomitance— సాహ చర్యము, సహభా వము 

Concomitant absence —_వ క్ 
నడా తి లేక వ్యా _ి 

టం.  Presence-—_అన్యంా ప్యాప్ 

| గుణసూచకము, జూల్యర్థము, సామా 

. న్యాభిధానవే 

Contradictory —పరస్సరవిరోగ్ధి 

"చెప్పినను విపరీతార్థము 

;* అవును) అనంగా నిదివణికో కొట్టుచుంటి_ నని యర్షేము, “శ లేదు? అనిన ఇదవటకు కోట్ట్లు చుంటినిి ఇంకను కొట్టుచున్నాను | 

అని యరము, 'తెలీవిగలవా( డయినలాని ఈ మర్మ మును కనుంగొన్ని 

శీ నేను నన్నయ ననున కొట్టలేదు? అనీ జవాబు చెప్పల 

60249091400__మయాపపదపరివ ర రనము ని మ్య్ 
Contrariety —_3 రము, నె వై పరీక్యమ 

Contry వై ర, విపరీత + 
Converse _పదపరీవ రన 

వ్యవస్థా పనము 

, ఉనేక్యవిఢేయపరివ ర్త ర్తవము 
Copul2—_సంయోజకప దమ్ము ( ఆ ర్రేశ్ళ విఇకియ yy సంయోజకయు 
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Deceptive reasoning -—-ఛలము 

Deduction—-నిగమనానుమానము | 

 Deductive Logic—చ్యా ప్రీ పిసాధకానుమానము, నిగమనవిద్య 

Defective 5y110g15౧దు హ్టానుమా నము 

Denotation—సంఖ్యార్థము వ్యక్త గర్థము, వి శేపాభిధానము 

Destructive Dilemma. నికే వేధాత క త శవికల్చము u 

Destructiye Sorites—-ని సేధాత శ్ర న్యాయశ్ళం ఖల . 

Dialectics—తర్క_ శాస్త్రము. 

Dictum de Omani et Nullo—యన ్వ్వచ్దే తదే దికస్మీ౯. ! 

Differentia—చ్యావర్ద రకము 

Dilemma. -ావికల్బ జాలము 

Disjunctive—-వై కల్పీకము 

Distribution -of terms—_పదములకు వ్యా పీ 

Exceptive proposition—- అపవాదక ప ,తిజ 
ఆ ఇ 

Exclusive proposition-—నిరాసక ప్ప తిజ్ఞ 

Extensive syllo315॥ విస్తార కానుమానము 

Fallacious reaso! ning_తరాా_ భాస, దుస్ట్రతర్క_ము 

Fallacies-——* బాత్వాభాసములు, నిగ్రృహస్థానములు 

Logical—_తర్క- హేతువు 

Semi Logical—అర్థతేర్క_ హేతువు $ మి త్రో హొతువు 

Materia] —వస్తహేశువు, వాస్తవ సేతువు వ్యాపా 

భాసము 

తీయంఏ00137..-వాక్యార్థసంకయ హి 

ద్వ శ్ త్ర 

Accent 'టౌతువు 

Four terms—పదచభుస్థ్ర యాతు ' 

హేతువు సందిగార్లత ను, సందెగ్గార్భత ? 

Undistributed middle —_అవ్యాప్య హేతువు 

111146 Major-—అ క మసాధ్యవ్యా _ప్టిహీతువు 

1111016 41001---అక కృనుపక్షవ్యా _పిహితువు 

Negative premises _.అఫావ హేతువు 

20117002152...పచార్థసంశయ యే తువు 

Ambiguous terms—_వాక్ ఛలము 

హీ*తువు 

Division—విభాగహొతువు '.. ౧... 

Figure of speech—ఆలంకారీక హే హీత్రువు 

Accident —ఉ పొధీసహీత హేతువు, సోపాధికహేతువు 

మాతువ్లు సిద్ధ 

Composition —సంమోగహే 

Petitio Principii అన్యోన్యా క్ J 

_ సాధ్యము, ప్ర పకరణసమము. 

‘Complex Duestion_అశేక ప ప్రశ్నశే సాతువు. 

- Irrelevant రందం[1810n అసంబద్ధ యోకును - 

Consequent —అనిద్ధమే తువు ' 

False cause_హ హిళువిపర్యాస సె్ాతువు. 

| Figure—_( త్రిపాది) శ్రేణులు, అనుమానవాక్య ప్ర కారము... . 
Hypothetical proposition—_సా< పేషువాక్యము.. 

Immediate Inference—_సాకుూ దనుమానమ్ము - ' అవ్యవహీ'తొను 

Induction—వ్యా వ్ర సాధ్యానుమానము, వవ్రే ర్ర్నః ఆగమన 

(అనుమానము). 

Inductive Logic—వ్యా కీ పివాదము, వ్యాప్తి పీ సాధ్యానుమానము 
1మ6182006___తర్క్లము, అనుమానము 

Law-of inference —_ న్యాయము, నూ త్రము 

43 Identity —ఏకార్థక న్యాయము, తాదాత్త ్య న్యాయము 
95 Contradiction-—పర స్పరవై రుభ్య న్యాయము 

9. Excluded middle — తృతీయపమో భావ న్యాయము, 
ముధ్యమని రాసన్యాయము 

Log క్ర0_తీర్క._ శాస్త్రము, న్యాయశ్యాస్త్రముు అన్వీకీకి 
Logician—తార్కీ_కు(డు, నై యాయికుండు 
Major premise—ముఖ్య* బాతువాక్యము, ఉదాహరణము, వ్యాప్తి 

. వాక్యమ్యు అనుగమవాక్య ము వ్యాపక ప్రూర్యావయనము 

Major term సాధ్యము, వ్యాపక పదము 

Mediate 100టఊతష06._.అనుమూనము 

Middle 6600-__లింగము “హీతుపడము, మధ్య పదము 
Minor premise—7m "హాతునాక్యయు, హేతువాక్యము,. ఉప 

నయము వ్యాప్య ట్రార్యానయవము 

Minor term పక్షము వ్యాప్యపదము 

Moods—_తర్క_మలు 

Negation —_అ భావము నిషేధము, 

Negative —_ఆణాప (ప దము, వాక్ కృత 

Obvers10n—_రాపపనిన రనము, 

విరుద్ధ వ్ర తిషేభము 

Opposite 8id8_చిపక్షము 

(పతి పేధము 

(పృతిన్యర్త ర్తనము వ్యాప్యవ వ్యాపక 

Opposite term —_-పరోోధిపదము 

Opposition —3 రము విరోధము, విపక్షుత్క వ్ర 

Opposition of proposition—వా¥ స్టవిరోధము 

Particular proposition —Sక దేశికవాక వము. 

పృతియోగము 

| Predicate —_బిధేయము 

 Predication—వభానము 

Premise — సూతువాక్యమ్ము స్వీకృత వాక్యము . 

Proposition—నాక్టము 

Quality of-a proposition —_వాక్యరూపము, చ 
. సలాము. e ' 

| Quantity of ఇ proposition—సాకన్యా ప్తి 



అను ము - అనుయన 

Ratiocination—తర్మ_ముు అనుమానము. . 22... 

Sorites— న్యాయా వలి 

Sub.altern—౪భాసవై రి. 

Sub-alternation—e భాసవైరము ... 

Suh-c ontrariety—& ౦చిబె ట్వైర ము 

Subject —s ర రప పదము 

Syilogism—mgos ము, 

త్రీ శ్థవయవి 
Term —పదము 

ఎత ము, అనుమానవాక ము త్రిపొదిః ర్క. నానా నీ 

Universal proposition—సౌార్య దేశిక సర్వవ్యాపి, సర్వగత్య 

సార్వలౌకిక. ( వాక్యము ) 

అనుము ఓ ( Dolichos Lablaby ా ా - చిక్కుడుకుటుం 

బములో6 జేరిన యొకజాతిమొక్క_; ఉలవగణములోనిది. మొదట. 

గొంతవజకు గజ్జుగ చెదిగి పిమ్మట తీగగ సాగును, ఆకులు చిక్కు 

 డాకులవలెనే -3౩ ఉపదళేములు గలిగయుండును. కాయలును 

గొంచె మించుమిం చుగ చిక్కడుకాయలనే పోలీయుండు ను, 

అనుము ఇండియా టేశమం దంతేటను సాగు చేయబడు 

చున్నది. “పెక్కు! చోట్ల వన్యస్థితియందును గానవచ్చు చున్నది, - -హీమా. 

లయముల పె 'శడుబేలయడుగులు ఎత్తువజకు నిదె చపెరులుచున్న ది: 

ఇండియా చేశే యో మొక్కకు ఆదిస్థాన మని యాూోహీంపయుడు ' 

చున్నది, మూ౭డు'వేల. సంవత్సర ములకు బూర్య మే జనులు చీని 

నటీలి సాగు చేయుచుండి నట్లు చరిిత్సకారు లూహించుచున్నారు. 

ఇండియానుండియే యిది పనా, ఈజిప్టు, పెర్టీ యా 'మొదలగుదేశము 

లను వ్యాపిం చియుండును. 
యూ 

ఇండియా దేశమున దీనిసోగు మధ్యను, పళ్ళ్చిమ, దశ్నీఇభాగము 

లందు మెండు. ఊ _త్రరహిందూస్థానమునం ' దక్కు._వ, _ఇెన్నపురి 

రాజధానిలో బళ్లారి కడప. కోయంబత్తూరు, నేలము దక్నీణా 

రాడు, తంజావూరు జిల్లా లీ సస్యము సాగుచేయ(బడు ప్రదేశము. 

లలో ముఖ్య ములు, |. 

అనుములో 'బెక్కు_రక ములు గలవు. 1ంజలవక్ష మునుబట్టి 

వీనిని తెలుపు, ఎటుప్రు నలుపు తరగతులుగ విభాగింప్రవచ్చును.. బం | 

చాయి రాజధానిలో ను, . కొన్ని యితర ప్ర చేశమలందును తోట 

పెరుగ సాగుచేయయిడు రకములును, మెట్టసస్యముగ సాగుచేయంబడు 

రకములును చేళ్వేటుగ పరిగణిం పంబుడంచున్నవి. . 
bre mw కా ~, - 

. అనుము తొలకరిలో. 'వోడి, కంది అముదములు. మొదలగు 

సభ్యములలో ౬ గలిపీ సాగు చేయుట వాడుక. -సెస్ట్రంబక్క .అఫ్ట్రైజరు 

. నెలలలో పఫునాసపంట. బ్రోంతలక్షు పిమ్మట : శీలి సాసజేయుటయు? 

“గలదు, . దంపవరిజేలలలో వరి కోసి సినపిమ్మట జనవరి నెలలో ' దీనిని 

" సాను చేయుదురు. . అం స్స్ కా 

mm . 
ము 

గీత విలాసము 

అనుమునకు బంకగరుములున్కు 'గరుములును. ఆనుకూలములు, 

చేలను 3, ౪ బూళ్ళు దున్ని నాగటిచాలులో . విత్తులను- అడుగున 

చ చే మగల జత అ కొకటిచొప్పున వేసి కప్పవలెను, (ప్ర ల్యెకముగల జల్లు నెడల. ఎక్రము 

|] నకు ౧౬-౨౦ నేర్గ విత్తులు పట్టును. ౫9 ౬ నెలలలో _పంట పూర్తీ 

యగును, సామాన్యముగ లం ౬౦ . కుంచముల యనుములును.. ఆర 

బండి బోత్తును అగును, ౬ - 

అనుపచేని కొకవిఫఘమగు. 

పురుగులు ను 

లును కేటచు పట్టుచుండును, గొంగళి 

ఒకొక ప్పుడు నష్టమును గలిగించుచుండును, 

| ఇతర పయర సస్యములకు వలెనే దీనికిని వ్రూశేకాలమున మబ్బులును? 

"లేమగాలియు. (బ్రతిహూలము, అనుములు మను ష్యులకున్వు పశువుల 

కునుగూడ ఆహోరముగ నుపయోగించును." సా'తోళించిన యనుములు 

చాలచోట్ల అంగళ్ళలో విక్ర యింపంబడుచుండును. 

లోని గింజలు: కూరలలో నుపమూగంతురు. 

పచ్చికాయల 

అనుపగుగ్గెళ్లు పశువులకు 

మంచిదాకా.  అనుపబొత్త పక్షువులకు( చ్చి యము. 

అనుముల యొక్క_యుు, అనుపబొత్తుయుక్క య సృద్ధక్కరణ 

సో, కిద పివరింపండునుః 

అనుములు . అనుపబొత్తు 

"లేవు ౯ 2౯ . కాకి 

_ ఆల్భుమినములు = ౨౧.౩4: . ౧౩.3౭ 

కర్భనో జ్ఞనితములు Xe.౨3 .. ౪౩,03 

చమురు . ౧.౨౫ 3,౭29 

నార పదార్థము te ౧౬.౧౭ 

బూడిద 65,0౧ ౧౩౨.౭౮ 

ఆనుము పశువుల మేక్ కొ అకుం టబ ల్యేకమగం బిం చ(దగిన 

సస్యములలో నొకటి. పచ్చియెరువునకును దీనిరొట్ట వ ప్రశ _స్టము, ఇందు 

నూటికి ౦.౭౫4 పాలు నత త్రుజనియు,. 0:౧౬ పో స్ఫుర త్పంచాన్లు 

జనిదమును, 0, Xe పాలు పొటాషును గల వని లెక్క. వేయ(బ'డోను, 

అనుములు నలుగంగొట్టి నీటిలో స్టానజేని నయొడల నొకొ్క- 

కప్పుడు ఉదజనయనికాన్లుము (Hydrocyanic acid) అను వివ 

ద్రవ్యము జనించు నని డాక్టరు వెదరు గారు ' కనుంగ్గొనిరి, 

. 3 (గో జో.) 
అనుమునిలంక — ప్చాకుగోచావకుల్లా, తాజేపల్లీ 

"| గూడెంతాలాకాయందలి జమౌకొచారీ గ్రామము, 'ఉనసంఖ్య దకోంక 

(౧౯౩-౧). 

అ ను ములుకొం డ వ 

యందలి జమౌక చార్మీ ర్భామము. జనసంఖ్య వెం ౦ (౧౯౩౧). 

we 

నల్లూరుజల్లొ కని్గిరితాలూకా 

అనుయన ంగీ:త విల్లా న ము - ఆ = థౌవళ్గట్టకృకమన 

సంగీతశా ప్ర గ్రంథము : సంస్కృతము న. . wu 
ఇవ 



నొక్కుడు, ' 

_ అను రాజి (అనుజార్తీ) == లేబానకా చేళము 

నందలి యనాగరకజాతి. వీ రించుమించుగ ౨౦౦౦౦ మంది యున్నారు, 
వీరీలో నొకళాఖవార్ని శంనీ లందురు. వీరు “ఈళంస్ 9? ను (శంస్ 
అనంగా సూర్యుండు ) బూజింతురు. ఎనిన వీరు ఈరాకా దేశము 
నందలి శియాధర, మునుండి నూ ర్శో్టోపా ము (గృహీంచి రని తెలీయు 
చున్నది, ఉత్తరమున కరాతోయీ ఆ వ్యాపించియున్న సము ద్ర 
తీరమునమ్మాత్ర, మే వీరు నివసే ంచుచుందురు, దీనికి తూర్పువై పున 
అనుజారికొంస్త యున్నది, దీనినుండియే వీరి కనుజారీ లను పేరు 
వచ్చినది, క్క అనురాజీ ) యనుపదము “ అనుజాదీ). కి అప శో, ంశమే 

యైయుండవచ్చును, “ఇల్ వాయి, కంసాయ్యా మేఖలాజాంయా యని 

వీరికి ముటీమాడుే ఎద్దు కలవు, 

అనురాజీలకు రాజు లేడు, -నేంటివజకు క నీ కెవ్వరికిన లోబడి 
యుండలేదు. తమలో పరస్పరవిరోధములు వచ్చిన6 దా మే వాటిని 
బరీహ్మ్ల_రీంచుకొందురు. . 

అనురుద్ధుండు — పాలీభావలో (గ్కంథములు రచియిం 

చిన ొద్ధపండికు'డు. ఇతే (డు కాంచీప్రరమున జని ంచి కనకేవిత ములో 
ప్రాథమిక భాగమును బౌద్ధభికువుగ అచ్చట"నే కడప నని “ సద్దు 
సంగవాము *, “స పరమాత్ఞనినిచ్చియమ ? అను గ (గృ్కంథములవలన( చెలీయు 

చున్నది. క్రమ క్త, 
అటుతరువాత ' బౌద్దమత వ్యాపనమున కై తిరు ఇల్వేల్కీ. తంజావ్లూరులక్రు 

పోయి యచ్చట. గొంత కాల ముం డెను, అటుపీమ్లు: వ నతండు సింహళ | 
మునకుం బోయి అన్నటి 6 డా త్రరయూాల సంఘారామము ? నందలి 
స్థవిరులలో నొక్కండుగ( జేళను. అనురుద్ధశతక మన్మూగం ముఈత |. 
నిని “* ఆప పస్థవిరు నిగ బేర్కొ_నుచున్న ది కాని * సద్ధమ్మసంగహము ? 

నందును మటీయికర గ (గృంథములందును ఇతడు (జేరు) (క స్థవిరులి jy] 

డనియే శే పర్కొనయిక్యున్నాండు 

ఈతడు పాలీభావలో “ అభిధమ్థార్ధస సంగహము ్క కప పరమాత్ఞవి 
నిచ్చయము” 

యించెను. బౌద్ధమలేమునక్రు సంబంధించిన “ అనురుద్ధశతకము ' అను 

సంస్కృత గృంథముకూడ ఈతండు రచియించినబే యని. చెప్పుదురు, 
' వీనిలో. 6 అభిధమ్మాత్ధసంగహము )ను. 'లండను 6 పాలీ కెక్ స్తు సాస 
యిటీ ' వారును, ేతకమును కలకత్తా. “ బుద్ధిస్ట్రి క్ష్ పెకొస్టు సౌస 

_యిటీ) వారును నుప ప్రకటించియున్నారు, 

" - ఊత్తరమాలసంఘారామము ' క్రీస్త స్తుశేకయు పదునొకండవ శతా. 
వ్రికడప టిభోగవపన చేర్చడిన దసటబే ఆసంఘారాముమునకు సంబం | 

స్తుశకము పదునొకండవ. శశాన్టితరువాత. ధించిన అనురుద్ధుండుకూడ. క్రీ కీ. 

బీవించియుండు నని. యూహ్ వాంపందగను, F 

| భార్య. మవోనాగుం డళోకచ క క్రువర్తికి సమకాలీనుం డని చె" 

కమక ముగ అత (డు “సంజు? నాయకం డయెొను, 

G “ నామకూపపరిచ్చేదము * అను గ్ర్రం గమ్ములను రవి 

కం . నెక్కువవార మని. ఇెప్పుళొనియెదరు.. 
| దక్క్కవవా రగు త్రాహ్మణులయింటి ఆండుపీల్ల లను చేసికొందురు.. తేమ 

'అనుల — ౧ ' నీంహళ్ల దేశపు రాజైన మహోనానని 

స్పెదరు, 
నింహళమున బౌద్ధధర్మ మును వ్యాపీంపంజేయుటకు నీమె. పాటుప డెను, 
ఈమెకు బాద్ధరుకజ్ఞాన మధికముగ నుం డెను, ఈమె ఆండుబిడ్డ పేరు 

ఈమెకు బొద్దనుతేమునం దు6 గల విశేనుజ్ఞానమును 
బట్టి సంఘమిత్ర యీ మెను * ఆచార్య? యని పీలుచుచుం డెను, 

సంఘమ్మితృ త్, 

Cy సింహళపతియెన కొ రొంగరాజు భార్య, 
దురానరణము కలది, తన పతి యగు కొరాంసన్కి ప్ర తు డస 
తిష్యుని, నలుగురు ఉపపతులను వివము "పెట్టి చం పెను. ఈ 
రాజ్యము చేయు చుండగ నీమె నుజుంది కుమారుల పడిన కాలక్ష కంఠిమ్యం 
డనువాండు తిరుగంబకి యీ మెను చంపి రాజయ్యను (5, క్త + సూ, రం, 

అనులు — చేదకాలనుందు పరుష్షి నదీతట మున నున్న 

జనులకు బేర. 

] అనుళలోమము (అనులోమ వి వివాహము) __ 
వజాతిపురుషులు తీక్కుువజాతిస్ర్రీలను పివాహూ నూడిన నది ల 
లోమవివాహ మనిపించుకొనును, (ఛాహణుండు EN శ్రీ య వైశ్య 

నుత త్తియుండు వెళ్ళ భూద,, స్రీ ల్యూ శూద్న స్త్రీలను, అ Ce వైశ్య శ ర్పా'య్రులన్సు వైశ్యుడు 
శ్నూద్న స్త్రీని వివాహ మాడిన “అనులోమవివావా మగును. దీనికి 
విరోధశబ్దము గ్రే తిలోనువివాహ మనునది, తీకు_వజాతి పురుషులు 
ఎక్కు_వకాతి స్ర్రీలను సెండ్లీ చేసికొనుట ప్రతిలోమము,. హ్ందూ భ్ _రృళాస్ర్రమతేమున ప్రశిలోమవివాహములు బిల ల్ల స్పృడును గర్హి త్ 
ములు. అనులోమవివాహములు _వూర్వయాగములయందుం జెల్లినః నవి, 
కాని క లియుగమునందు నదియు నిషిద్ధము లే, ఇప్పు డమలులో న నున్న 
ఆచారము పృకారమున్యు కోర్టువారిచే కొప్పుకొనయబకిన “హిందూ లా 
(వ్ర కారమును అనులోను. (ప్రతిలోమ వివాహము లన్నియు నిషిద్ధ 
ములే. ఆచారము ననుసరించి యేజాతివా రాజూతిలోచ్చే వివాహము 
చేసిక్రా నవ'లెను, అట్టు వేని సీకొనక మటీయొకోజాత్రిత్రో సంబంధము. 
కలంగంటేనికొన్న యెడల నా' వివాహము చెల్లదు; అన (౫ వ్యవహా 
రము కోర్టునకు నచ్చినప్పుడు, కోర్టువా రట్టివివా సశ శ్రీని దాసీ 
గను, చానిసంతతిని దాసీపుకు శులుగను థెబించెడథు... 

ఇట్లు సామాన్యముగ అనులోమ దృ తిలోమువివాహము. లిప్పుడు 
' లేకపోయినను, ఒకవిధమైన యనులోమ పద్ధతి యిప్పటికిని. హీందూ 

దేశమునం దున్నది. బంగాళ దేశమునందు. బ్రాహ్మణులలో కులీనుల్ఫు 
చేశీయులు మొదలయిన "భేదములు కలవు. వారిలో కవలీనులు అందజ 

వీరు తమకంశెం 

ఆండుపిల్ల లను వారి క్రీయరు, అమే నున దేశమందు మధ్వులు లింగ 
ధార్లు లయిన ఆరాధ్యులు, CN మికర బ్రాహణులకం"ు నెక్కు_వవార 
మని కాంబోలం స్తా స్థా రభ్రావాణులయింట్ యాండుపడుచులను వివాహ 
మౌ గెదర్లు, కాని కను యాండుఫడుచులను స్థార్తుల కీయరు, కావున 



చత 

నిది నారివారిస్వారిశేయ భావమవలన -నేర్పడిన యొకవిధమైన అను 

లోమవి వాహవిధానము ! 

వేటు వేబుజాతులవారిలో నిచ్చి వు వుచ్చుకొనుట నిషిద్ధమైనను, 

ఒక ్క_జాతిలోశే పెక్కు. శాఖ లున్న చోట, సాధార ణమగ వేశాఖ 

వా రాశాఖలో సే సంబంధములు చేసి సికొన్నను, ఆవశ్యకతను ట్టి యొక 

“అనులోవనముము .. 

ననుసరించి యొక “అనులోమ 'విళేమజాత్తులప ట్రిక సయ్యా కింద 

నీయ(బడుచున్న ది, ఇందునుగుణించి యింకను తెలిసి సికొననోరుహరు 

నునుస్థృృతి ౧౦-వ అధ్యాయము చూడనగును, 

అనులోమజాతులు ; 

| బ్రాహ్మణ " కుతి ఇర 
శాఖవారు నుజియొక శాఖవారీతో సంబంధ బాంధవ్యము చేసికొను | ' (హై a శాల 

జ్ళ్ళ 99 వెళ్య.. అంబస్థ 
నాబారము Mail మునందు6 గలదు, Saal బూ | ద్ర “నిపాద ను 

ఏ యజులే్యదులకు సంబంధము లవిచిఇన్న ముగ జేశమం దంతటను గ - 
దులకు యర ర్వ ) ఫ వ . (వీనిని పార శవుం డనికూడ 
(అం భధ ,దేశమునందుయాడ , జరుగుచున్న వి. చెలనాటివారికి తెలగా ~ 

(ట్లో నందురు... 
ణ్య్యులకుహాడ సెక్కు చోట ఆకేపణము' లేకుండ . వివాహము లస " : oN యా త్న త్రయ స శ్య మాహిస్యు 
చున్న వి మహారా పష బాహణులకును ఆం ధ,నె దిక బాహణులకును (ఆ జాల 

యా స" అగా క UR క తయ కూద. ఉగ... 
చాందా నాగఫురమువై పున బంధుత్వము కలి యుచున్న ది. స్పప్పగోదా = WU _ 

| . పారి వైశ్య “కూూద,. కరణ” 
నర్యంతగర్షత మైన ముంగొండ అగృహారమునుండి వెడలిపోయిన వేంగి యా (ల 

నాటి యాం ధృ బ్రాహ్మణుల పెక్కు_కుటుంబములు కాశియందునుు మధ్య (ప్రతిలోమజాతులు : ల. 

9 వు. 
పరగణాలోే బి హాణి యను గామమందును నివసించియున్నారు, ఫ్ . త్తి య బాహాణ సూత 

రంచటును మహారా స్ప్రలత్ సంబంధము. ఎేసికొనుచు భాలఫాగ కైళ్య బ్రౌవాణ వై చేవా 

మాం ధ్రుము మజచ్విమహారాస్ట్ర్రవేవ భానలతో సంచరించుచున్నారు, శూద్ర, బ్రాహ్మణ చండాల 
: Cie త ఖ్ | క్ రీ కాశిలో విద్వత్ సింహమని ఖ్యాతింగాంచి కొలందికాలము క్రిందనే కైర్తి క్షీ మో క్షు త్త్రియ మాగధ 

శేషులైన మహామహోపాధ్యాయ గంగాధర శాస్త్రీ గా రిట్టి యాం ధ్ర క్యూద్ర, క్రయ కత్రి 

3 ; 2 లే, మనదేశమునం దాజువేలనియోగలకు, పాకచాటినియోనలథు, “కూద వైశ్య ఆమోగవ 
మధ్యూలకు గోలకొ ందన్యాపారులకం అనాధలకు నచ్చటచ్చట్క లూ 

కుల 'కంతగల  గలియు లేదు; గాన్ని. అట్టి సంబంభమాలును | చ్రాహ్మణ ఉగ ఆవృత. - 
బోత్తిగా లే వని, చెప్పుటకు వీలు లేదు. - అయే రాజుల్కు చెల త ఆమయోగవ ధిగ్వన 

మలు, శమ్మలు). ఇడ్లు, శతెలగాలు మొదలయిన జాతులలోని యుప 'నిసోద - కూద, | పుక్కుస 

శాఖలలో సప్పుడప్పుడు వివాహములు “జరుగుచు.నేయున న్ని, కావున కూద్ర, నిసాద " “కుక్కు_టక 
నుప శాఖలలో. వీవాహాములు "జర గుటక నాబారముయొక్త్ష_ యభ్యం | కత్తి ఉగ్ర ః శ్వప్తాక | 
“తర ేమీయు లేదు? ధర ర్య్మశ్మ్యాస్త్రుమయొక్క_ . యభ్యంతేర ' మెన్నుం |. విదేహక మం బహ జే... 

కప్ను "లేదు. ఆయా యుపశాఖం)వాదికిరి- గల 'స్యాతిశయ భావ మే దన్యు ఆయాగవఐ “సైరంభ్ర. 

యిందులక్టు విఘ్న కాగి. ఒక శేచులో: uk సవమతమునుండి ' హీందు నై దేహ ఖం మెళే యక 

వుగా మాటీన కూడ దృష్రీని ఒక కూద్రుడు సెండ్లియాడంగా. నది "నిషాద ఆమయోగవ మార్షవదొస, కవర్త 

క్రమమైన వివాహ మని ని కొద్టకాడ తీరానించిరి2, .. ల వై చేహ. కారావర ' న 
ఏలోవ తుల re నె చేహ కారావర అంధ్ర, 

. మఛాగది స స్ఫృతకారులు 'జేలువేలు బాతుల" _య్రీ పురుషుల చండాల వై చేహ పాండునోపాక 

కనులోమప పద్ధతి ప్ర కారమును, ప్రతిలోమ పద్ధతి ప్రకారమును కలీగిన నిషాద 49 అహిండికో 
సంతానము ఏజాతివా రగుదురో. "తెలియుట. జాబితా . లిచ్చి నారు, చండాల Wa 'సిిపాక.' 

కాని అందజ జాబితా . ల్లాకవిధముగ, లేవ, | ముఖ్యముగ మనుస వ్యభి. . త ~ నిషాద. అం త్యూవసాయి 

॥ i L Pandaiya Telaver. v: ‘Puli Telaver, “1. Mad. 478, | Tura 

" Ramamiani Ammal, v. Kulanthai, 14. Moo. I. A: 349 నట న . 

య Mathuswami Mudatiar, Vv Masilamani, 1 "Ls R. 33, Maa. 342. F లు య. వ. 



అనుళలోమవి వాహమువలన6 గలీగిన. సంతతికి. నొక విశేషమైన 

హక గలదు, (ఛాహవాణునకున్వు శూ దశ్రీశేని పుట్టినవాడు ఏడు 

తరములలోే _ట్రావణుం డగును తని ర మనువు ౧౦-_వ అధ్యాయము 

నందు చెప్పియున్నాడు1; అనగా చబ్రాహణువకు ళ్యూద్ర కుం బుట్టిన 

ఈ మరల చ్రాహణుచే వివాహ మాడి కూతు గనును, అకూంతురు 

గూశ మరల బ్రాహ్మణుచే పెండ్లి యాడి సంతౌనము వడయును. 

ఇ "ట్లీడుతర ములవజుకును జరిగిన యెడల శేడవతరమునందుం . బుట్టు 
వాడు బ్రైహణుం డగును. ఇస్తై బ్రాహ్మణునకు నె వై శ్య(స్రీయందుం 

- వీంకు అయినుతరములి లో చ్రాహ్మణు6 బుట్టు వా౭డు అంబష్టు శు. 

డగును... ఇట్లు కూద్రు (డు బ్రాహణుం డగును బ్రాహృణుండు కూద్ర, 
త్వమును చెందును. ఇస్తే క్షుత్రియునకు వై క్యునకును బుక్రినవారిని 
గుణించి డుటుల౮సనది?, 

“అనువ త్తు రను — జ్యోతిశ్ళా' స్త్రయును బట్టి యెదు 

వత్సర ములక “ల గూడిన యుగములో. నాల్లవవత్సరము అనువత్సర 
మనంబనును, సావన సార, చాంద్ర, నక్షత్ర మానముల ననుస 

రించి వళ్ళ్సీరము లేర్చడును. ఈ సముస్వయయనే నైదువత్సర ముల 

యుగ మొకటి యేర్చడుదు న్నది, వీనిలో - మొదటిది సంవత్సేరము ; 

రెండవది పరివత్సీరము; మూండవది ఇద్వత్సర ము; నాల్దవది అనువత్స 

రము; ఐిదవది యాగవశ్సరము, అనువల్సేర మున ఛాన్యచానము వేసిన 

గొప్ప పుణ్యము లభించున: ట్ర | 

అనువాదము వ నై యాయికులు . 
మయూండువిధములుగ ' విభజించిరి, విధి వాక్యము అర్థ వాదవాక్యము, 

అనువాద వాక్యముల (ఈ విధ్యర్థవాదానువాద వచనవినియో గాత్ ఏ 
సాతమ, ౨ ౧. ౬8). విధి యనలా విధాయక మని ని ( విధిర్యధా 

యశః? ౨, ౧. వ. గె "తమాచార్యులవారు 

నందు. 

వాడు. వాజ పేయయ ఖైమును ను చేయవలసినది) అనునది ఇధివాక్యము. 

వేదవాక్య ములను 

ెప్పినారు. : ఇట్లు చేయవలసినది యని వా 

ఒకానొకకార్యమును స్త స్తుతించి, లేక నిందించి భయము కలీషెంచి, 

వూర్యచకిక ' పర్లి ంచి -బోధించునట్టినాక్యము అర్థవాదవాక్య మున 

మునందు' మొదట 

| బడునుే, “పాపకారీ పొపో భవతి * (పాపము చేయువాండు పాస 
' _పోవును అనునది అర్థవాదము. ఇందు. నాజ్ఞ 'స్పష్ట్యముగా నుండదు? 

విధివాక్యముచేం జెప్పంటడినదానిని మరలల జెప్పుటి అనువాద మనం 

బడును*, అనువాదము ెండువిధములు ౩ శచ్గానువాదమ్ము _అర్థాను. 
వాదము, _ బఇదివణరుC జెప్పంబడి డినమాటల మరలః జెప్పుట శేబ్దాను 

నాదము, ఇదివజకు6 చెలీినవిన యమునే మరల నస్యపదములత్తోం 
జెప్పుట అర్ధానువాదము, 6 అనువాదే చరణానామ్* (౨. ౪. 3) 
అను పొణినీయనూ త ముమోొ(ద టీక చ్రాయుచుం. “గాళికాకారుండు 

6 ప్రకాణాంకరావగత స్యార్థస్య శభ్రేన సంకీర్ణ నమ్మా త్ర త మనువాదః ? 
అని ప్రానీయున్నాండు, కటు పృమాణమచే ద్ధి చిన యర్ధమను 

(సంగతిని) శబ్దముచేం. జెప్పటమూ త్రము అనువాద _ మనంబడును, 
“అగ్ని ర ర్ మస్య "భేవజమ్ * (అన్ని చ చలీకి మందు) అనునది యను 
వాదము, ఏల? పృత్యకుప్క మాణముచే నీసంగతి నున మెటుయణు 

దుము. ఆజానమును- ఈవాక్ల మనువదించినడి, 
ల లె 

అనువాదము మరల మూయడువిధములు, భూశతార్థానువాదము, 

_గుణానువాదము, స చేవ సామ్యేద మృగ 

ఆకీక (ఓ. సామ్య [1 మొదట స్తే ఉండెను) అనునది మొదటి 

దాని క్రుదాహరణము, “వాయాశె ర్యైయేవిస్టా దేవతా” (వాయువు శేపిష్ట 

మైన దేవత సుమా) యన న్నడి స్తుత్యర్థానువాదము, “దధ్భా జాపరోత్రి. 3 

(సెరులతో పళోనుము చేయుచున్నాడు) అనునది గుణానువాదము, 

స్తత్య ్థానువాదము, 

వేదమును నమని బౌద్ధాదిప్రూర్వపములు వేదమునందు నుండు 

అనువాదవాక్య ములు 3 పిష్ట పేషేణచ్యాయమునం బునరు కములు గనుక 

వేదమునకు గౌరవహళ*ని కలుగుచున్నది యని యాతే పించిరి, అందు, 

లకు గాత మాచార్యులవారు “ అనువానములు ఫునరుక్షములు - కావు. 

అవే శబ్దములు మరల వచ్చినను వానికి నర్భ'భేన ముండును. . వ్యవహార 

6 గచ్చ (పో) అని మరల ఈ గచ్చ గచ్చ 

(పో పో) అని దానినే అనువదిం చినప్పటికిని కెండవత డవ. నుచ్చరిం 

చిన గచ్చ గచ్చ పడములకు శ్రీఘ్ర ముగా పొ మని యర మగు 

చున్నది. అడే వైదికము లగు. పేనువాదములకును విధివాక్యముల 

కంటె భిన్నార్థ. ముండును. కావున నవి పునర్నుక్త కములు . కాను » అని 

గాత ముడు  చెప్పియున్నా (డు. 

a చే 1. కూ ద్రాయాం బ్రాహ్మణా జ్ఞ జాతః శ్రేయసా చేక్ ప్ర 

స. శూదో, ్రాహణశా. “మేతి శ్రావణనై బతి. శూ 

అర్థము ; శూ ద, ద్ర! ఫ్రాహ్మణునివలనం బ బుట్టిన 

_ జాతిని. బోందును (అక. . లం ఎరా అ ఆలో, 

టో 
ద, తామ్, వ్యాన జాత మేవం తు విద్యా చై పా త్తి వచ, 

జాయే అచ్చే యాక్ శ్రేయసీం జాతిం గశ్భశ సస సప్పమా ద్యుగాల్. ఒక, 

Joe 
(స్తీ వ్రావ్మణునకే. మరల సంతతి కన్నయెడల సే "నేడవ వతరమున నాసంతేతి 4 మమెన 

2 ఇంకను విశద మగుటకునై చూడుండు, మాండలికఫంపాదిత "యాజ క్ఞైవ్క్యన, తి? పుట. ౧౭౩, 

క. రస్తుతి ర్నిందా. పరకృతిః పురాకల్చ” ఇతి (.ఆర్థవాదః గౌతమ ౨ ౧ eA 

త, ఓ. 6 విధివిపితేస్యానువచన వ మనువాద! ?- గౌత్క ౨. ౧. ౬౬ 

ర్ ఈ శు తరగమనోప చేళవద భ్యాసా న్నా విశేమః' 

C9 

— గొ ౧, ౬౮+. 



౯౦ 

దీనిమో6న వాతా చ్రైతయాను6 డిట్లు భావ్న్యుము వాసినాండు, 
6 విహీతేమైన యకషమును మరల నేల ఇెద,నఆ వ థి యె నన్న అధికా రార్థము 

(ఇెప్పణోవు వినయ మిగి యని 'తెలిందుంటకు ౫ విహిత మెనడానిని 
నిందించుటకులగాని, సుతం చుటకు గాని విధి చేహవుముగల గాని చెప్ప. 
బడును, నిహీ తార్థముసకుం దగునాత వచ్చినడికూడ  ననువాద 
మగును. . -లోకమునందును అనునావము కలదు, ఓ వండు వండు) 
అని చెప్పుట కలను, అందులకుం ద్వరగ వండు మని కాని దయచేసి 
నండు నుని కాని (4ధ్యహణ్యు తెప్పక వండు మని కాని (అవధారణ) 
ఆర నుగుచున్న దిగ, థి 

"పెన నర్ణి 6సపంబడిన భూకువినము లైన వాక్య ములలో విధి 
నాక్యములే ప్ర ప్రాణములు గాని మిగలిన ఆండువిధము లైన వాక్య 

ములును చ్కృమాణములు కా సని కొండుణు పూర్యపక్నుము 3 చేసెదరు, 

అనువిందు(డు --- ౧. విందుని తము (కు, వసుదేవుని 
తోయుట్టు వచ రెదాధి డీవికిన్సి అమె పెనిమిటి యవంతిరాజొ జయ 

చీసంనకును ఫుట్టినవాండు, శ్రీక్ళమ్లునకు మేన _క్రకుమారుం౭డు, భారత 

యుద్ధముసందు ' దుర్ ఫనపక, మున బోరాడి అర్జునుని డే 6 జచ్చెను. 

24 కీకయరాజు యొక్క్లా ఇద్దజు 

పుత్రులలో నొక్కులు, వీని అన్న విందుండు. భారత యాద్ధము 

నందు 'బొండనప ౫ పొతిదికి యుం జె. 

వ, ధృతరాష్ట్రని నూడ్దురు ఫు పుకు 

లలో నొళ్శాండుః 

అనువు 
చినవాండు, తం, డ్రిముసలితేనయు గై కొనుటకు అనువు ఒప్పుకొనలేదు, 

శఈళార ఇమున నత నిగాజ్య్యాధి కార ము పోయెను. తరువాత నతండు 

మేచ్చరాజ్యనున కధిపతి యయ్యను. 

సరోతు, సభానరులు, 

— అ యాయాతికకుమూరుండుంం కర్మిష్ధుకు జన్మిం 

శి. శాన సగవంశకమునకు6 -. జెందిన. కపోత 

రోముని కమారుండు, అనువుకుమారు౬డు అంధకుండు. 

అనువై శేయను ___ 

యొక పురాతన ప్ర, జేళము. దీనిలో 

యుండెను. బుద్ధే దేవు డిచటెనీ అనోవమానదడిని డా౭టి తనవెంట 

నచ్చిన నేవవల వీడా.” ననియు, నిచ్చటనే యాయన సన్న 

సము గై కొని ననితయమిం గొండ డజాయఖి ప్రాయము. ఈషప్క "దేశము వై ణేయ 

నదికి డజ నుండుటచే ననుమై జేయ నును పేరు వద్చిన దని కొంద 

లును "కణువులతో (చెదుళ్ళ తో నిండియుండున దగుటచే ననువై 

జేయ మనుే రొందిన దని కొందజును దలంచుచున్నాారు. 

అయోధ్యా పా,ంతమునందలి 

అనువిందుండు-అనూప 

ఇతనికుమూారులు చక్రు 

వగా నున్నను కోంతగడ్డి చక్కగ 

మెనేయ మను ప్రణ ముకొటి . 

నింగు 

అనుస్తాల్వుండో జా-సొాభపతి యెన సాలుని తముడు, 

సాల్వునిం గృహ్హుండు చంపగా నీఠండు కృష్ణుని 'నెట్టయినను జంప 

నిళ్చయిం చెను. ధర జు డళ్వ మేధము6€ జేయు సమయమున గృష్షుండు 

కులుంబసపితముగ. హ_సినాప్రరమునకు రాలా. నీతండు నేనాసమే 

తులడె వచ్చి హా_స్టీనాపురపొర్మ మున దాణగియుండేను, జకనాండు. 

కృృహ్తాండును, పాండవులును అళ్వమును పరీకీంచుచున్న వారని విని 

యీతం డచ్చటికి నెవ్వరికిని దెలియకుండ వచ్చి క్షణములో నశ్వమును 

తీసికొని పొటీపోయెను. భీముడు సెన్యముతో వానిని దణీమికొని 
చనియె, పృద్యుమ్నుండు, వృహకేశు[డును వానిని బట్టి తెచ్చెద మని 

ప్రతిజ్ఞ. జేసి పోయిరి. ప్రద్నుమ్ను6 డోడెను. వృహశేతుం డను 
సాల్వుని నోడింది బంధించి కృష్ణునొద్దకుం చెచ్చెను, వాండు కృష్ణునకు. 

శరణు చొచ్చి, అశ్వమేధమునకు సాయము చేయుటకు నంగీకరించి 

స్వనగరమునకుం బోయెను (జైమినీ యాశ్వ మేధము, అ. ౧౨-౧౪) 

అనుప్ట్ర ఎ భారతవర్ట య నది ( భార, ఖ్ అ, ౯), 

అనువోదుండు — పీరణ్యక శిపునకు కయాధూ యను 
య ॥ 

భార్యయందు బుట్టిన నల్జురుపుత్రులలో నొక్కండు, ఇతని భార్య 

సూరి. బావ్కు-లు(డ్కు మహి షుండు అనువారు పుత్రులు. 

అనూద యుడు — ధృతరా స్ట్రని నూర్దురు పుత్ర 

లలో నొక్కాండు, 

అనూ పగడము. — రాజపుతానాలోని బికానీరుసంస్థాన 

మందలి మొకపట్టణము. ఇందు సంస్థా నాధీశ్వరు6 డగు అనూపనీంస పేర 

౧౬౭ ౮-వ సంవత్సరములో గట్టయడినకోట గలదు. ఇది బికానీరు 

పటణమునకు ౮౨ మెళదూరములోే నున్నది. డెబ్బదయిదు గామముల 
లు a 6౧ | లో 

కిది ముఖ్య పట్టణము, ఇందలి జనసంఖ్య ౧౦౧౭. అచ్చటిజనులు 

ముఖ్యముగా “రాట్? జాతివారు. ఈ ప్రాంతమున నీరు తిక్కు 

సెరుయగును. సోడా ఉప్పు 

తయారు చేయుటకు కావలసిన “సజ్జ లానా? అనుచె ట్లిచ్చట 

విశేనముగాం 'బెరులసను... 

అ నూప స చే స్ట ము -- 

మాహీప్మతి. ఇచ్చట సహస్రకరార్జునుండు రాజ్యము చేయుచుండెను, 

పాండవుల కాలమున నిచ్చట 'నీలరాజు రాజ్యము. చేయు చుం 'జెను, 

ఇతండు. భారతయుద్ధమునందు పాండవులవై పోరాడీ చచ్చెను, 

అనూ సనసింగు — ౧: (౧౬6౦-౧౬౬౦) అమర సింగు 

భార త వర్ష యదేశము, దీనిరాజధాని 

కుమారుడు, ఇతే(డు సింహాసన మెక్కు_నప్పటికి ౬ ఏండ్ల వయసు 

వాడు, ౧౬౫౦-వ సంవత్సరమున ఓర్మారాజన పహార్ సింగు ఇతనిని | 

౪ కిమర్థం పునర్విహీత మనూద్య లే? అధికా రార్థమ్, విహీత మధికృత్య స్తతిర్నోధ్య శే, నిందా. వ్యా విధి శేపో వా౭ఒభిధీయశే, విప్ 

'శానతక్థోల క వానువాదో భవతి. - -లో శేపి చానువాద్క పచతు పచతు భవా నిక్యభ్యాసః, ఈ కప, ప,౦ పచ్యతా : మితి వ్యా అంగ! పచ్యతా 
ఇ n» 

మిఠ్య్యేవ ణార్థమ్, పచ్యతా చమేచజేతి వాఒ౬వధారకా ధ్ధకా”. 



అనూపహహా 

. రాజ్యుమునుండి పొటు దో లెను, అటుపె నితండు అడవులలో నందందు 

. చాగికొనుచు, కో సంవత్సరమున పాజహోానుచ, కృవర్దీ నా శ్ 

యిం'చెను,' చకృవర్తి యితనిని యాయేంసజ్ఞిప్రదకనన కధికాిస 
(WW 

నియమిం-చి గారబిం చెను, 

3 మధ్య ఇండియాలోని రుబువా 

( Jhabua ) సంస్థానమనకు రాజస. కుహెల్ సింగకుమారుండు. 
చిన్నతనమున నే రాజ్యమును రక్షీంచుటలో  నితండు తండ్రికి విశేన 
ముగ దోడుపడి తనరోీులు బడికీ ముందే “పీరొందెను, 

౧౭౨౭ సంవత్సరములలో. ఇతడు రాజ్య మే'లెను, 
౧౭౨౩ _ 

౧౭౨౭-వ 

సంవత్సరమున నితనిని ఎవరో తుపాకితో గాల్చి చంపివై చిరి.. 
kl లానారాజు ఈపని. జేయించె నని _చెప్పుకా ందురు, 

2 అనూసనహర్తౌలూకా. —_ యునై నై కెడ్ప్రావిన్సె 
స్పులోోని “బులంద్ వుహర్ ’ అను జిల్లాలొ గంగయొడ్డున నున్న 

యొకతొలూకా. ఇందు అనూపవ.హర్, అవార్, దిబాయి? అను 

మూంయపరగణాలు గలవు. దీనివి _స్టీర్లము 'రోరోరో చదరపుమైళ్లు. ఈ 
తాలూకాలో 3 ౭౮ పల్లెలున్కు ర 'పట్టణములును గలవు దీనినధ్య 
నుండి ఉత్తరదవ్నీణముగ “ఛోయానది” పాజుచున్న ది, 

ఈ తాలూకాలో జహోంగీరా బాద్, అనూపవ దిబాయ్యి 

లు, నెస్ఫులు రు. 01000 లు, 

._అనూపసషర్. (పట్టణము ) _- ఈ అనూపమహర్ 
'తౌలూకాకు ముళ్లు ఖ్యపట్టణమయ, - బులంద్ వహర్ పట్టణమున కిరువది మైళ్ళ 

దూరమున నున్నది, జనసంఖ్య ర్యా౬ఒ౦౧.. ఇది చరి త (త్ర సంబంభమున 
ప్రాముఖ్యము చెందిన పట్టణము, జహోక గీర ప్రభుత్వహాలమున బర్ 
గ్లూజర్. రా జయిన C అనూకొరాయి ? అనునతండు తనేరీట నీపట ట్రం 

,_ మునుని రి 0ెను, ఢిల్లీ నుండి. రేకి హీల్ ఖండు వెళ్ళువా రిచ్చటనే గంగా 

నదిని దాటవలయును, కావున నట్టి శేవును స్వాధీనమునం. దుంచుకొన 
వలయునన్న ప్రభుక్వమవారికి పదు నెనిమిదవ శతాబ్ది నీప ట్రణము 

| ముఖ్య మై మైయుం డెను, ' 

= మహారా ప్రల 'పరమశోత్రు వయిన అహమన్ సా దురాణి 

యనువాండు ౧౭౫౭-వ సంవర్స్ర మనం దీ పట్టణమును స్క్మంధావా 

రము (Contonment) గా . నేర్చబీచెను, “శురుమ్ము 

"చేకమై పానిపట్టు కే త్ర తమన ౧౭౬౧లో మహా రాష్ట్రల నోడించిరి. 
ఆ యుద్ద ప్ర, యళ్నము లెల్ల నీపట్టణమునే చేయబడెను. మహా 
శాష్ట్రిలు రోప్ +ళ్ఖండుమౌంికి “కాడి వెడల. వారీని నెదిరించు 
నిమి త్తమె జౌద్వజీరుతోం గూడి బి బ్రిటిమ్వారు ౧౭౭9-వ సంవత్స 
రమున న పట్టణమును దమసి వైన్యమరకు నివాసస్థానము గా "నేర్చథే 

చీరి." అప్పటినురిడి " ౧౮౦౬ వజకును బ్రిటీషు సైన్యము లచ్చటే 

యుండెను... ' ఆవల నవి మీరటునకు మార్చ గుడినవి ౧౮౫౭ -వ 'సంవ 

లండటు 

తృ్యరు = “శీపాయీల' తిరుగంచాటుకాలమునందు- రోమాల్ ఖం డునందలి: 

ర్ తాలూ కా. “అనూ రాధ 

: యని జీదము 'తెల్చుచున్నది. 

స్పర్థి, 'అనంగా మిత్రు, (| డుదయించుసరీకి న వృపభరాళి అ _స్ట్రమించున్యు. 

అనగా "చచ్చును. - శాటుట్టి: మి తుడు: వృవభ్గమును . సంహరించు. 

Ne) 

' విస్పవకారు లీశేవును చాటకుండ  జాటు వా. రడ్డపడిరి, వూర్వము 

గం గానదిమో6ంద జరగ వ్యాపారమునకు నీపట్టణము ఉత్తరపరిమితిగా 

| నుండెను, ఈస్టుఇండియాకం పెనీవా రిచ్చట నొకగిడ్డంగని స్థాపించి 
యుండిరి, ఇపుడు వర్తక మంతగా సాగుట లేదు, శర్కుర కలప, 
వెదురు వ్యాపారము మా త్రీ ము విరీవిగా సాగుచున్న ది, స్వల్పముగా 

చుట్టుపట్ల చూ నుములకుం “సవలినిన బట్టలు, సాలువలం, జోళ్లు మొద 
లగునవి ఇబ్చిట రయాడుచేయలుడురున్న వి, 

అనూనీనస్ గు (Anubisy — ఫూర్వకాలపు ఈజై చ్త్రదేక్టీ 
యుల దేవతలలో నేెకడు. ఆచేశపు శిల్పములను బట్టి యీ చేవత 
గుంటనక్క. యాకారము గలిగియుండునట్లు తెలియుచున్నది. ఈలోక ' 
మున మరణించినవారి పాపపుణ్యములు నిర్ణయించుటయు, వారి 
యాత్మ లను లోకమునకు £ గొంపోవుటయు 'నితనిపనియయ ! 

అనూరాధ -- కో యిరువదియేడు నక్షత్రములలో 

నొక నకు తృము, విశాఖ తరువాతిది, 

లు_త్తరాకాశమున నగపడును, విశాఖనుండి దకీణాకాశమునకు మర 
లును, ఇక్కడ నీ నక్షత త్ర విథి శాఖాంతర ముల(బట్టి దకీ ఇమునకు 

మరలి ఆటు పె యామ్యది? సే వ్యాపించుటచేత నీ నమత (త్రీ మాశాఖా 
-భేదనూ-చకముగా వి_ కాల యయ నని బెంట్లీ Bentley) 

దొరగా రా హీంచిరి, వేదకాలములో విశాఖకు రాధ యను సీ 
రుం 'జెను, “రాధో విశాఖ అని అథర్వవేదము (౧౯. ౭) లో స్పష్ట 
ముగా కలదు. రాధ తరువాలినక్ష తీయ అనూరాధ, అనూరాధ 
నక్ష తృములోని చుక్కలు 3 నష్నోకరా శిలోని బీటా, డెల్టా, 
పె, అః గుర్తులు గల వని పాశ్చాత్యులు. ఛత్రా, శారనక్షు. త్ర ము లని 
వరరుచి పః (ప్రముఖులు; అనగా గొడుగునంటి యనారమ గల ల చుక్క 
లని వర్ణి ౦చినారు, ఈ చుక్కు_లు వృశ్చికరాశిలో ఎసెభాగమందు, 
అనయా కేలునకు మీ(దొడెక్క లని .చెప్పందగినవోట నున్నవి, 

విశాఖవజకు నకత్రృము 

అనూరానకు అధిదేవత మిత్రుడు, దీని తరువాత జ్యేస్థకు 
అధిదేవత ఇం ద్రుండు. 'చువ్యోదకాశమశాలటి ఆర్యులకు వర్షాధి 

. దేవతయెన. ఇంద్రుడు. చాల ముఖ్యమైన చై వము, సూర్యా 

మయము కాంగానే ఇంద (ద్రదర్శనమ, లా అనలా. క్యేస్థనక్ష త్రయ 
ఉదయించుబయా, ఇందు దునకు _ త్ర! తిస్పర్థి యైన మృగకిరయాపి 

వృత్రు తు (డు చచ్చుట - మ అనయా అ స్రమంచుటియు వర్షాగమననూ-దక 

ములు. ఈ శుభస్టితి శేహరటప ముందుగా అనూరాధ ఉఊదయిం 
చుటయు ఆ ఆ పిమ్మట జ్యేవ్య ఉదయించుటయు ' జరగును; కావున 
అనూరాధ ఉదయ మెనవెంటనే వర్ల ర్ల లాభము. కలుగు నను నూచన, 

' శుభకారకుం డస న్నహికుని. 'రాకవలె అనూరాధయుదయము 
సంతోవుదాయకము, కావుననే అనూరాభకు మి తు డు ఆధిదేవత 

ఈమీ శతు నకు వృషభరాశి పళ 



చిన్నా, డని వెస్పంబడినది విషువద్చిందువు (Equinox ) వృవభ 

వువలా-* నున్నప్పుడు సంవత్సరము వృషభముతో. నారంభ మయ్యొడిది, 
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ఇందు 'వృశ్నికరాశిలోని 'అనూరాధ్య శ్యేస్హు న నక. త్ర, 

“లును సమిపనత్నత్ర, ములును a 

తుల సబుకులతో ప చూపంయబడినవి, 

అనూరాధ - ఛశ్రాకారత్రయమ్ -- గొడుగువంటిఆకా 
రమగల ఏ మూ౭డు చుక్క లని మనవారు చెప్పు 

- దురు ఇందు బీటా డెల్టా మై గుర్తు గల 

'_మూండుచుక్కలును అనూరాధ యగును, 'జెల్టా, 

 సిగాల మధ్యశేఖ గొడుసకామ యసను, 

5 జ్యేష్టగూడ గొడుగు 'ఆకారముగల మాంయచక్క _ 5 

లందుకు, చా స్గ్తా మధ్య " "పెద్ద నకు త్ర, 

_మూండును కలసి శే యసను. Wy డి 

సుర్తుగల చుక్క గొడుగుకాను యగును, 

ఇందు బీటా గుర్తగల చుక్క. గాతముల. దనియు... 
| సిగా గు సర్తు గల "చుక్క జైమిని యనియు. 

శీశ్క్వాపపండికుడు . తన క్. స 

రన నందలి నత్యత్రృపటమునం జూసెను, 
శ 

అననకనాం. -సంవళ్ళరారంభమన వృమభము | అ. -స్థమిం'వెడిది.. ఈ ఖగోళ 

ఉతమ నమాసరించ్వి, సకాలములో _నంపక్ళరారంధనున్రా(డు. జేనా 

అనూరాధపురము 

| లయములో' గోప్ప యుత్సవము జరుగుచుం డేను. ఒక యోధవీఠరు(డు ' 

మిత త్ర దేవునివేనమును దాల్లీ ఆయుత్సవములో నొక గొప్ప వృవభ 

ము ఈయుతో పొడిచి చంపెడివాడు. ఈ యాణారము బహు 

. భతాబ్దులకాలము ఈజిప్టు, గ్రీసు? రోము _అస్సీరియా, బాబి 

లోనియా మొదలగు దేశములలో వ్యాపీంచియుం డెను, ఇట్టి వృవభ 

వధను సూచించుచి తృములు, నాశములు .మొదలగునవి వందలకొలంి 

దొరకినవి, ఇంకను దొరకుచున్నవి.. ఆ కాలపువా రేకులు 

మిత్ర దేవుని నామమును ధరించెడివారు. 

(గొ. వెం రా). 

“అనూరాధపురము న సింహళన్వీ మందలి యొక 

పురాతనపట్టణము, బౌద్ధ క్షేత్రము. పూర్వ మిది మహావై భవ మనుభ్గ 

వించిన పట్టణ మైనను గ స్తతము విధ్వంసమై జీర్ణ నీతియం దున్న ది, : 

మొ త్రేయమో(ద. ౧00 సం వత్సరములనటకును సీంహళమునకు 

ఓ గౌతమబుద్ధండు నిర్యాణము. నందిన 'సంవక్సరమునశే 

విజయనేనుం డనునక' డార్యావర్త రమునుండి బయలు దేజీ సింవాళీము 

నకు చెళ్లి యచ్చట రా జయ్యెను ” అని, సింహళచరి శ్ర మును జెలుఫు. 

నుహావంశమువలన6 _ బెలియుచున్నదె. ఈక ౭కే య్ దేశమునందు 

చాద్ధమతమును వ్యాపింపంటే సెను, . | 

ఇతని కనూరాధు6 డను తమ్ముడు గలడు. అతండు క్రీ పూ 

౬వ శ్రతాబ్దీని * అనూరాధవురమును ) పతిస్టించెను.. ఇది మొదట 
క DCD శీ, పూ. ఈ "పా నొక. చిన్నృపల్లై. క్రీ ఫ్రా. ౮౩3౨ ప్రాంతమున పాండు కాభయు( 

డనురాజు ' ' సింహళీము: నేలుచుం డేను. అత డనూరాధపట్టణమును 

బెంచి. "పెక్కు వేండల్లను, . ఊద్యానపనములను నిరీ రించి మహాపట్టణ 

ముగ మార్చి తనరా జధానిం చేసీకొ నియెను "గావున 
నిది అధమపక్షమున 

శండువేల : నాలుగువందల సంవత్సరముల పురాతనపట్టణము. దీని 

చుట్టుకొలతే మప్పదిరెండు శ్రి శ్రోశేములు, | 

ఈ రాజు  జయవాపి యను నొప్పతటాకమును నిర్భి ంచెను. 

దోనీనే రాజుపేర అభయవాపీ యనియు చెప్పు చుండిరి, ఈ కటాక 

మిప్పటికిని గొంతవజకుం కానవచ్చును. ఇప్పుడు గానవచ్చుడాని 

: కొలత శండుమెళ్లు, దీనియొడ్డున నే రాజు నూతనప ట్రణమును గట్టిం చెను, 

దీనికి. నాలుగుసివార్డును సమాధిస్థలమును, చేయవాండ్రు. మొదలగు 

వారికి కేటుప ల్లెయా, జీవాలయవులును, జైనులు ఆశేవికులు మొద 

| లన. మళమతాంతరులకునై మకఠకములును వేటువేటుగ నిర్మించెను, 

పట్టణమున కో శత్రరమునం గామినీతటాకము ద్రవ్వించెను. ఇప్పుడును 

| దానీని. విలాకా తటాక మందురు, 

ఈ. పట్టణముయొక్క_ వై భవమును, శోభను కరన పెంపుచేసిన 

యతండు. . = తిస్సధాజా, ఈతడు. శ్రీ 'ఫూం. 3_వ శశాన్టిమర్యమన 

మండన, కానన. నితీం. .డశోకమవోరాబుతో స సమకాలికుడు, శ 



రువకా నెలిసయ దగోబా 
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పలాశ ళా రోకో నాలా గ: 

. ఇసుర్షుమునియ "దేవళము 



పవి,త మయిన లోవమహాపయపఫునాది 



అనూ రాధవురము 
యిద్దబు రాజు లొకరి నొక శెన్నండును జూచుకొనకఫోయినను, 
మిక్కిలి న్నేహముగలవానై చౌద్ధమ తాభివృద్ధిల. జేసిరి, తిష్యుండు 
బౌద్ధమతము నవలంబించి బౌద్ధులకు వంద్య మ బోధివృకమును ఈ 

గ్రామమునందు చాతించి జోనిచుట్టును నముహాీవిహార మును నిర్మి ంచెను, 

 గయయందలీ వటవృక్షముయొక్క.. కొమ్మ నొకదానిని అశోకుడు 
తిష్యునకు 6 బంపెనంట. దానినే యాతండు బోధివృకుయుగం చాతిం 

చెను, ఇట్లు రనూరమి ౨,౨౦౦ వత్సరములకి, ందటం బాతంబడిన 

వృత. మిప్పటికిని జీవించియున్న ది, ఈ వృకు మిచ్చటం బాత 

బడినప్పటినుండియు నొ స్థలము బౌద్ధులకు పుణ్య'కేశ్ర, మయ్యెను, 

ఈ బోధివృకుముయొక్క_ పేఠస్టానమునకు మహావిహార మని 
పీరు, ఈవిహారమునందు శండు నుహాభవనములు కలవ. అవి 

మికి_లీ మనోహరములుగ కోట్టణుడినవి. ఈ వృమమును, జూచుటకకై 

దూర చేశములనుండి బౌద్ధులు వచ్చుచుండిరి, శ్రీః వ 3౯౯ లో 
“ ఫాహియాన్ ' అను ప్రీనాపరివ్రాజకు' దీవృకమను సందర్శింటెను, 
ఈ వృశ.ము కి, కింద వె దుగురు బుద్ధులు సిద్ధించి రని యాబేశపువారు. 

చెప్పెదరు. 

ఈ మహోవిహారమునకుం గొంతదూరమున న్తూపాకార మైన 
యొకచె చె త్యము గలదు, ఇందు" బుద్ధదేవునియ స్ట నులు సమాధి( గావింప( 

బడిన వని చెప్పెదరు, ఈ మై త్యమును క్రీ క్త పూ 3౦ ౭-న సంవ 
తృరమున 'దేవప్ర్కీయతిష్యు6 డనురాజు నిరం ౦చెను, ఈరాజు మె బుద్ధ 

దేవునకు నెక్కు_డు కప యుండుటచే 'బుద్ధచేవుని కడివై ఫు ఆస్ట 

వచ్చి ఈ రాజుమకుటముసె ని'ల్సెన(ట!' అతడు దానిని భక్ పూర్వ 

కముగ స్వీకరించి చానిపె నీవై చై త్యమును నిరి ర్శించెనంట ! ఇశ్లే ఇచ్చట 
మటికొన్ని ఫురాత ననిర్తాణములు గలవు, ౨. 

ఈ రా జీపట్టణమునందు. బది రత్త క త్రమండిర ములను బౌద్ధ 

మతౌభివృద్ధి కై కట్టించి పట్టణము శోభను హెచ్చించెను. ఇ వన్నియు 
నిప్పుడు జీర్ణ ము ల పోయినను, ఆ మందిరమునందలి' కొన్ని శిలా 
ఛాగయులుమ్మాత్ర త,చే తమ పూర్వవై భవమును' “చెల ల్లడి చేయుచున్న వి, 
చొద్దకాలపుకిల్పకళాకాశలమును జూపునట్టి ముఖ్య స్థలములలో నిది. 

గన చ. ద అ 

యొకటి. ఇచ్చట భూపారామముు మునివిహోరము ' అను కట్టడము 
లీంకను గానవచ్చును, రాజకీయోద్యోగమునుండి సన్న్యించినవా 

రుండుటకై మునివిహోరము నిర్మి ంప(బడియె, . 

లిస్సరాజుమరణానంతరమున ' కొలయదికాలమునశే. తమిళులు 
: (ఆజవవారు ) ఈ. పట్టణమును స్వాధీనపుచుకొ నీరి, కానీ యొక 

శ్రతాబ్దియనంతరముు వారియొద్దనుండీ దుస్థ్రగామిని అభయు6 డనునక 

డీ పట్టణమును స్వాధీనపటుచుకి'నెను. శే పట్టణమున : నూతన 
మందిర ముల నిర్మి ంచెను,. అందు కం చురాజమందిర - మన్నది. మిక్కి_లీ 

విఖ్యాతి వడెను, ఇయ్యది సమచతుపోో కాకార మెన యరుంగు | 

"మింద. వ్రేయిరాతి _స్టంఛములు. సీలీపీ వాని. గట్టలుకి నదె. ఈ చతు 

కట్టించెను. 

నుం"డెను,. ఈ _సంభముల నిప్పటికిని చూడవచ్చును, ఈ స్థంభముల 
మోద చతుపో్కోణాకారముగ. లిందిడానికం కె. వ చిన్న దిగ 
నుండునట్లు తొమ్మిది యంతస్తుల మేడ గట్టయబడియె! - ఈ మేడ 
డ్రై దనుండి వకు ౧౦ అడుగు లె కుండను. ఈ భవన 
మంతయు6 నాయ్యతోం జేయంబడియె. చివరయంత స్తుమోందను. 
గం చుతో, జేయంబడిన పెంకులు కప్పండియుం డెను, దీని కంతకును 
ముప్పదికోట్లు. రూపాయలు వ్యయ మయ్యె నని నుహావంశమునందుం 
జెప్పంబడినది (౨౭)|| 

_ ఈ రాజే వేయికోట్టటూపాయలు వెచ్చించి * హీమావతి ) 
( బంగారముతో, జేయంబడిన ) 6దానోబ (న్తూపమును, మందిరమును 
నిర్మ్మి ౦చెనంట, 

ఈ బంగారు “డాగోబు, దానిర చన, శభ మొడలయినవానిని విప్రుల 

కాని యిది యా రాజు కాలమున( బూ రి కా లేదు, 

ముగ మహావంళే మను కావ్యమునందు 'నైదు సక్టములలో (౨౮-౩౨) 
వరి రి ంచియున్నా (డు, 

శ్రీః పూః, ౧౦౯ లో. తమిళులు మరల నీ పట్టణమును పట్టు 
కొనిరి, క్రీ" ఫూ. రా౯ా-వ 'సంవత్సేరమునందు సింహళ దేశజుం డన 
6 వత్తగామిని * అనునతండు ఈవట్టణమును తమిళుల యొద్దనుండి "తేక 
కొనెను. ఈతండు స్వవిజయనూచకమగ 6 అభయగిరీదానోబ ను 

 తరువాతికాలమునను రాజులను, మం త్త త్రులున్కు ఇళర శ్రీను 

' తులును ఈపట్టణమునందు గొప్పగొప్ప మందిర ములను కట్టించిరి 

శః "శ లోవ “శశాబ్దియందుం గట్టబడిన జేతవనా శ్ర మము * 'అనునది 
యంకక్లు కొంత మంచిస్థితియం దున్నది.. . 

'విద్యాపీకము! ఎ అయిదవ శతాబ్ది ప్రారంభమునందు ఫాహి 
యాను అను చీనాపరివ్రాజకం డిచ్చట "విద్యు భ్యాసమనతై రెండు 
సరివత్సరములు' (౪౧౧-౪౧౨) ఉండెను. ' అతనికాలమం దిచ్చట 
గొప్పవిద్యాపీళ " మొకటి. కలదు... ఉ. తర దేశమందు ఈనాలంది విద్యా 

పీఠమునకు చెట్టి ఖ్యాతి కలదో యట్టి ఖ్యాతియే దక్నీణమున “ అనూ - 

శాధపుర 9. 'విద్యాపీకయక కుం డెను, : _సామాన్యజనులవై _ ధక్మ | 

శాస్త్రము జ్ స్యెతిసము, నీటిపాటుదల (చెటువులు నిరీ ర్మించుట్క కాలు 
వలు, 'శ్రువ్వుట మొదలైన విద్య), కవిత్వము. సాహ్ హ్త్యము అను 
వివయములు శేద్పచుండిరి,. భిమ్షువులకు (సన్నా సుల్ల పాలీ 

భానలోని  బౌద్ధవేదములును, వానిమో6ది; చేశభాపాభాన్యములును 
గరుశిమ్యపరంపరగ బోధింప(బడుచుం జెను, పాలీభామయాు, వ్యాకర : 

. ఇమును వారి మత సరబంధియైన యోగశ్యాస్త్రమ్కు నీతిశాస్త్రము, 

త్ర ల” (ప్ర్రుముః మీమాంసా శా ప్రమ, భీతువులు "నేర్చు కొనువివయ 

ములలో ముఖ్య మైనవి... ఒన్ 
వ. ue 

ఇట్లు ఘనత జెందిన విద్యాపీఠము నకు నాచాచేశములనుండి. 

“పద్యార్థలు వచ్చుచుంఎ శిరి, “గయనుండి' బుజ్ఞఘోవుం డనునత డు వెళ్ళి 

జ్కోణముయొక్కం యుక్కాక్కభుజమ ౧౫౦ అడుగులు పొడు . మతసంబంధమైన త్త _్ర ప్టములను నేర్చుకొని వచ్చెన్యు . 



గార 

నీటియేర్పాటు: _-- బుద్ధష్టు ఘాోహు. డిచ్చట ' నుండినకాలమున్క 

ఈపట్టణమునకు నీటియిబ్బంది లేకకండంజేయుట కై ధాతునేనుం డను 

రాజు క్రీ. ౪.5౫0 లో పట్టణమునకు శీంబదిమెళ్ల మింద 6 కాలవాపి 
యను నొక గొప్ప తటాకమును ని ర్మ ంచెను. ౧౪ మెళ్లు పొడువు గల 

దానికట్ట యిప్పటికిని ఆ యర ణ్య ప్రాంతమున గానవచ్చును. అప్పుడు 

దాని చుట్టుకొలత Mo మెళ్ళంట 1 అందుండి పట్టణమునకు వచ్చిన 

కాల్వ లిప్పటికిని కొన్ని మంచిస్థితియం దున్ని. మానవులచే నిర్మింప 

బడిన తటాకములలో నాకాలమందు నింతకం-టుం 'బెద్దది లే దని . కచ్చ 

వచ్చును. _ ఇదియే అనూరాధపురమున జరిగిన గొప్ప వై భవకార్యము, 

ఇకమీద నీపట్టణవై భవము తగ్దంజా చ్చెను. 

అటుతరువాత రాజ్యమునకై “పెక్కు_వంశములవారు పోరా 

డుచ్కు నొకప్పుడు వీరును మటీయొకప్పుడు వారును విజయు లగుచు | a 
వచ్చిరీ, ఫీడినవారు తమిళులసాయము దిసికొనుచుండినందున( గవ . | 

(WW) 
ముగ దమిళు లా దేశమున 

లీ " 
సింహ ళమునకు రాజధానిని. Es 

రాజధాని. చేయం. 

కాదు. క్ర 

౧౧-వ. శతాబ్దియందు దీనిని 
బ ప్రయత్నము. జరగౌను "గాని అది సఫలమైనది 

శ ౧౩౦౦ల (ప్రాంతమున నిడి బొత్తిగం బాడుపడీ 

పోయినట్టు కానవచ్చు చున్నది. 'కుట్టుపట్టుల 40 మెళ్ళవజకు నర | 

ఇప్పుడు బోధివృవ ముచుట్టు నున్న చాద్ధభిమ '@కిరనది, 

వుల శెండు మూండు గుడిసెలు తప్ప మెటయిల్టును "లేదు. 

కాము 

"ఇటీవల నీ ప్రాంతములనుండి రోడ్డు రైలు పడినందున నిచ్చటం 
గెందటు దొరతనము వారి _యుద్యోగులు బంగళాలు కట్టుకొని . 

వాసముచెయుచున్నారు, శిథిలమైన కట్టడములను దొరతనమువారు 
ఇంకను వెడిపోకుండ రక్షణ శేయురున్నాద్య 

mr 

యందలి 'త్ర్రామము, జనసంఖ్య. ౧౩౬౮౮ (౧౯౩౧). 

డగుటచే. నితని కశ పేరు వచ్చినది (చూడు(డు, అరుణుండ్చు 

అ నేకవర్ణనమీకరణము. అజాన్ భాష్కనానాక్యం | 

వారు వీజగణితమునందు దేనికి -' అ చేకవర్ష సమీకరణ మని శీ 

"పెట్టిరో దానిని పాళ్ళాత్య వీజగణితళా ప్ర్రయనందు కా వైమల్ సేనియస్ 
ఈ “క్వేనుకా? (Simultaneous equation ) అందురు. దీనికి సమ 

కాలీక...సమికరణ' మని. యర్థము, ఏకవర్భ సమౌకరణమునందుం 

“వలయును; ౮ ౯ న. 

తీసివేసిన ౧౨ వచ్చును. ఆ 

(బవేశించి దానిని దోచుకొనజొచ్చిరి, . 
క్షీ, ఇ, ౨౧౦లో నీ పట్టణము విడిచి ఫులస్టిపుర మనుడానిని 

సినద. 

 శెండవస సమీకరణమందు గాని ఉంచిన చ యొక్క_నెల 'తేలయలదు, 

5 త్ర నూ రు. . వావాకాలం తూర్పున్లో దావరీజిల్లా ెద్దాపరంశాలూకా 

మాటుచోండును. క = 
అనూ రుండు యా నూర్యునిహేరథి. "తొడలు. 'లేనివాం 

చెలీ | 
ణో  యనీవర్ణ 'ముక్కటీయే' యుండును, అశేకవర్ణ సమీకరణ మునందు( " 

చెలియనివర్ల మాలు సెక్కు లుండును, వాని చెలలు మనము కనుగొన ! 

అనూరు- అ నేకవర్షన మీకరణము 
"౧వ ఉదారణనము 9 

_ రెండుసంఖ్యలు కలవు. జిన్న సంఖ్యను "పెద్ద 

సంఖ్యలో. గలీపిన ౫ వచ్చును; చిన్న సంఖ్యను -పెద్దడానిలోనుండీ 

సంఖ్య లెబ్వి * 

చూానిలో( 

న్యాసము ! _ తెలిసి కొనవలసిన సంఖ్యలలో "పెద్దది క్ 

అనియు, చిన్నది చ అనియు అనుకొందము, కావున ఈ క్కిందొసమో 

కరణము! లేర్చడుచున్న వి; | 

క_ చ= (౨) 

ఈ శరెండుసమీకరణములను కలి పినయెడల ఈ కి (క్రిందిరీతిగా క్ర 

యొక్క జల తెలియు చున్నది :... వా 

3 కణ ౬౬ (3) 

క = 33 

ఇట్లు. మనకు క్ర యొక్క ఇ వెల యనంగా౬ ెద్దసంఖ్యవెల శెలి 

ఈవెల క్రకు బదులుగా ౧-వ సమిోకరణమునందుం గాన్ని 

క్ Faw (= 

39 చో 
ద Cd ల. వ =౨౧... 

33) 

ది మిక్కిలి సుకర మైన సమికరణము. అన్ని సమికరణములు 

నింత సుకరముగ విష్పుడుపడవు.. ఈ (క్కైందిసమాకరణ మం జూడుండు, 

౨-వ, ఉదాహరణము : సూ. 

(౧) 

ఈ సమికరణమందు క ముక్కను మాలీనకొల( వీరము చ వెల 
౧ అయినయైడల . - 

౨3.౨ I) 
చ = =. 

rrr 
కణ ౨ “అయినయెడల 

అపి LY ౨౭౬... 

త్ క. 
ఇట్టే క్ర నెల మౌజీనకొలందిందంం చ్ నెల మాటును, కని యో 

ంది సజాతీయ మైన యింకొకస సమా కరణము 

వి.క-రో.చ-= అర. 

చ = 
re 

త్రి 

“ మనకు జక్క చేని. దానినిబట్టి .మన.-మో కి (క్రి౦దిసమాకరణ 
మును క వీళ్చాటు చేసి సికొనవచ్చును, 

చం సమూనము ౧కు ప . 

చ 1. 'ఈగమాకరణ ములను చదువువిధయు! ౧న సమౌకరణము : క్క అధికము, చ - సమానము ౫౮; ౨వ వనన. కృ పీనము, 
ల 
yu శం | CU 

"a bo) pan గ వ 
- ot 



ఇ నేకవర్షస మీకరణము 

౧-వ సమాకరణమునకరను 

సరిపోవునట్టి ఇెలలు క్రో చ లక మనము తెలీసికొనవలెను, ౧-వ 

సమికరణవుందు6 జూపంబడిన చ యొక్క వెలయు, ౨- వ సమాకరణ 

మందు. జూాపయబకిన చ. యొక్క. వెలయు నొకదానితో నొకటి 

సమానము చైయుండవ లెను. 

౨౪ - రిక. 

MX. ¥: 

ఎవ -౨క 
శిల ప్ 

గుణించుటచ్చే ౯౨ రా క = ౧౨౦--౧౫క 

౭ కో జ ౨౮. | . 

ఎ కంక 
క్ష యొక్క యీవెల ౧-వ 'సమికరణమునందు ఉంచలూ 

| తెలియును, ఒకానొకసమోకరణము'ే తీసికొనవలె నని శేదు. పె 
| లెక్కలో మనము ౧-వ సమికరణమును దీసీకొని దానిలో చ చెల 
భరీ చేసితిమి, అట్లు చేయక ౨-వ సమికరణమును దీసికొని యందు 

నిట్లు వచ్చును? 

౨౩ _౨క 

» ౨. 

“కరి 

చ = 3 

శకుర్కోచకుక3 ఇల యున్నయొడల"నే సై చ సె 'రండుసమాకర 

ణములును నిజ మగును. ' లేనియెడల కావు, 

_ అనేకవర్శ సమాకరణములను విచ్చునప్పుడ్కు కొన్నియు క్రూలచే 

నితరవర్షములను తోలంగందీసి (11001266) ఒళ్క్ళ_వర్షముమా త్రము 

నిలుచునట్లు చేసికొనవ లెను, అప్పు డది యేకవర్ల సమోకరణ. మును. 

దానిచే ని నొక ,_నర్గముయొక్క._. 'వెల కనులొనవేర్చును.. పిదప నితర 

వర్లముజెల తెలియుట సులభము. 

3 _వ ఉదాహరణము క 

ఈ క్రింది సమికరణములను. విచ్చుండు : ఫ్ 

౨ క_[_2౭ చ = (౧) 

ఎగ క 4౨ చ =౧౬. (9) 

ఈ సమికర ణములలోనుండి క్ర అను వర్షమును తోొలగంప 

సమికరణమును 3 తోను "ాచ్చించినచో నీకీ _శ్రిందిసమికరణములు 

"వచ్చును? | ' 

౧ 34 శు = ౧౩2 

౧౫ క Fe చ = ల౮ో౮ . 5) 

ఈ శెండుసమౌకర ణములందును క్ర వర్షములూ - సమానము, 

[0౫4 ౯ ).అయినవి, కావున రంవ సమోకరణ్రమును. కవ సమీకరణ 
_మునుండి తీసివేసీనచో నిట్లు వచ్చును ౩ 

క . (3) 

ఈ ౨-వ. సమాకఠరణమునకును 

యో 

యత్నించెదము. అది యెట్లు ౧-వ సమికరణమును ౫ తోను ౨-న 

— ': | 

| నమ సున్నయై చ వర్ల. మెగిరిపోవును,' 2 

i లోను (ల చి అను వర్షము: ధనముగ్రం గాని బుణముగం గాని 

నే. 

తుకా ౫న ఇ ౮౭ ఈ 

రాశి 
“ చ = ___ అవ 

స్ 

ఈ వచ్చిన చ యొక్కవెల. ౧-వ సమొకరణమునందు భరీ 

చేసినచో క వెల రాగలదు = 

3 క _[. ౭ చ = ౨౭. 

“ఏక -L ౨౧ = ౨౭ 

“రి క = 

4. క = 

ఇట్లు ఈలెక్క_యొక్క_ యుత్తరము క = ౨ చ = 3, 

రెండు అజ్ఞాతవర్లములలో నొక దానిఐల తెలీని సినతరువాత, 

శెండవచదానిచెల కనుగొనుట రెండుసమోకర ఇములలో దేనిని తీసీ 

కొని అందు తెలిసిన. నర్లముజెల. భర్తీ "చేసినను. రెండవ వర్లముచెల 

చ బెల భక్తీ చేసినను క్ట చెల వచ్చియుండును :---. 

క టి ౨ చ = ౧౬ 

“MAS -( ౬ 

= ఎ( క = ౧౧౦ 

= ౧౬ 

ఉం క్త = 9 

ర_వ ఊదాహరణము = 

ఈ ,కి,ందొసమోకరణములను విచ్చుండు వా. 

శక 4 ౨-చ= 5౭ (౧) 

౫ క రణ = (౨) 

| ఈ లెక్కలో చను తొలణించుట సుకరము. ౧-వ సమీక్ష 

రణమును ౨ చే హెచ్చించిన ఈ కి (క్రీందిసమికరణ "సేర్చడును :_ 

౧౦ క + ర చ= ౯ర ” (3) 

ఇందులో ౨-వ సమీకరణమును కలిపిన చ యమెగిరిపోయ్యి 

గా (క్ర/ందివిధమున శ్ర చెల వచ్చును :--- : 

౧౯ క = కాం 

క జ క = 2 
OF 

- ఇచ్చట..౨-వ సమోకరణమందలి-రో చ బుణము ( _-బుణ 

-చివ్న్నీంకితము); 5-వ. 'సమికరణమందలి ఈ 5 భనము “(0916769 

కావున ఈ శెంటిని కలుపు. మంటిమి.. ఈ శెంటిని కలీపిన 'సంకల 

ఈ. శెండుస సమోకర ఇముల 



రఆండవవానియొద్ద చ చ సంఖ్యరూపాయలును మెదట ఉన్న వను 

కొ 6వము, ఇక రెండవవాడు మొడటివానికి ౧౦౦ రూపాయ 

అచ్చి కాక నచో మొదటివానియొద్ద (క LL ౧౦౦) రూపాయలును, 

ెండవజవానియొద్ద (చ - ౧౦౮) తూపొయలును ఉండును, - కావున 

చెక్క. ిక్క మొదటిభాగయు ననుసరించి ఆనంగా మొదటివాండు 

చెప్పినమాట ననుసరించి యీ శ్రందిసమోకరణ మేర్చడుచున్న ది, 

క + ౧౦౦=౨(చ- ౧౦౦3౫౨ చ-౨౦౦ (౧) 

య. “మొదటివాడు శండవవానికి పదిరాపాయ లిచ్చి నయెడల 

పెం అత జానియొద్ట (క-౧౦) రూపాయ లుండును. శెండవవాని 

ట్ చ - ౧౦) రూపాయ లుండును. కావున రెండవవాడు 

శాప్పినమూాట ననుసరించి య్య క్రిందిసమికరణ మేర్చడుచున్న ది = 

అనే ఓ ౧౦ =౬(క-౧౦) = ఒక - ౬ం 

( Sides ) అనుకూలముగా మార్చంగా. నీ క్తి క్రింది.  కెండుసమోకరణము 

౨చ-క= ౩300 (3) 

౬ క -_ చ= 20 (5) 

ఇందు C ఈ) ను౨తో హెచ్చవేయు(డు ; 

౧౨క _- ౨వ = ౧౪౦ (4) 

(౩౫౩౩ (౫) సమోకరణములను కలుపగా 
౧౧ క =రళోరీ౦ 

= యుక్క_చెల (3) లో భరి చేయణా చ వెల వచ్చును: —_ 

కి చ. ర౦ = 300 

శ అర చ = ౩5౦ 

చ= ౧౭౦ రూపాయలు 

"ఆ  త్తరము ; _ మొదటివానియొద్ద రు, ౪ో౦-౦- -0 లున్కు రెండవ 
వాని యోడ్ల రు ౧౭౦-౦-౦ లును ఉండెను, . 

( క్రొ వేం. ౬.) 

అఆ 'నేనండు — ౧ ఇమ్యాకురాజు ప చృహ్మా త్రు డు, 

ఐకిరమే-లాజాపౌ త్ర కుత్త ర్థరాజుపు త్ర్రడు యు," ఖ్ సుమోధ 

రుండంం. ఆాకకళ్ట్సుండు + అను నామాంతరములు గలవు వీనికొమా పేరు 

మ్యుణాలు.. 

౨. సోమవంశము. శుయారవని పా 

త్ర్యుండకూ. ఆయురావయొక్కు. అయిదుసరుకొడుకులలో * కనిష్టుండు 
స మూంంంే పేరు శుద్ధండు, Fe 

నే బోధిసత్త్యుండు సన్యాసము గ్ష) 

దీనికి జ సిద్ధి కలిగినది, 

(3) 
Cc రా » (౨) సమాకరణములయొక్క_. రండుపకుములను | 

అ నేనుండు-అన్న ౦భట్టు 

వ్యాసము 1. మొదటివానియొద్ద క్ర సంఖ్యరూపాయలును) అనోం౦ంగో పురో = గంజాంజిల్లాక న బురం పురము 

శాలూకా బొడొకిమిడీ జమికాదారీలోని, ధ్ర “జనన సంఖ్య (6౪ 

(౧౯౩౧). 5 

అ నో మా - ఒక చిన్ననది ఇది కవీలవస్త స్తునగర మునకు 

తూర్చువై ప్రన బయలుదేతీ గోరఖ్బురమునకు దు రా ప్రీనదిలో 6 

గలసినది. నేం డిది చాలభాగము నిర్ణలముగ నున్నది అనోమానదిగట్టు 

హీంచెనయ ! ఈకారణమున 
వ్ rs ళ్ ఇం ఎ 

(| ళీ శ ఇ . 
ఇ ల మ ' +. ల 

ల క్షయ 
క. 

అనౌపమ్య - aml గై కాణానుకునిథార్య. ల. 

అ న్న'ం రగ  జీంటూూకజిల్డా, ఒంగోలు తౌలూ కాయందలి 

ర్రామః మము; . జనసుఖ్య ౧ ౧౧4౮  (0౯కం) 

అన్న ౦పల్లి — ౧ ఇెల్లూరుజిల్లా, ఉదయగిరి తాలూకా 

యందలి ఈనాం గ్రామము, జనసంఖ్య, 4౨ (౧౯౩౧)... 

౨. తూర్చుగోదావరీజిల్ల్వా అమలాపురం 

'కౌలూకాయందలి జమోకొదారీ గ్రామము. . జనసంఖ్య ౧౬౦౫ 

(డం). _ 

. అన్నం పాలెం — కూ్చుగోడావరి, ఏశెన్ఫీ జిల్లా 

యొల్లవరం తొలూకాయందలీ జమికొడారీ "శ్రమము, జనాస సంక్య ౬౨ 

(౧౨౧.1 ఛో. Wer 

అన్న ంకే ఎ(ట --- విశాఘపట్టణముజిల్లా , పాలక్రాండ 

తొలూ కాయందలి ఈనాం గ్రామము, జనసరఖ్య ౨౨౮ (౧౯౩౧). 

. అన్నం చాక  -బ్లోరుజెల్టా , గూద్తూరుతాలూకా 
యందలి ఈనాం గ్రామము. జ్య కెళ్ళకి (౧౯0౧)... 

అన్నంభట్టు - 

rn 

సుప్ర సిద్టలైన ఇ యాంథ్రవై యా 

యికుండు, హిందూటేశమునందు . నందున. న్యాయశాస్త్ర. మభ్య 

సింపలోరువా రీతనికర్క_ సంగ, హమును '.మొదట నభ్య సిం చెదరు, 

ఇతండు న్యాయ మిమాంసా వేదాంత వ్యాక రణము లనువిహుయముల 
ఎని (గృంథములను చొ సెను $= 

అ జ 

(౧) న్యాయ, గ ౦థముల్ను; పిల, 

౧. తర్క నంగ నహః? "౨. తేరసర ౫ వారీపికా 3 3, తర్క. 
ఛాష్టాత త్త త్ర ప్షబోధినీ శన ఆలోకని సిద్దాంజన్నమ్, (ఇది. జయదేవుని 
“ఆలోకి మను తత్ర _త్స్వచింళామణీ! కకం టీకా . x సుబుదిమునో 

థి |] వారమ్ (ఇది నఘుాధశిరోమణియొక్క_ దీధితిమాంది ట్ 
క (౨) మోమారెసా గ్ర రథములు 1 

| ౧ శసటకోక్డకనీ ( కుధాసారజ పోమచీథునరాపీకకునై 

ఎ] త అ శంక్రవామోటీకా. మ లం ఎన్ను లాల్ నీ గీ శా wn 



( 3) వేదాంతగుంథములునా . 
Ou మితాకురా, 6 బ్రవ్మనూ శ్రమల వై వృత్తి) ౨, తత్త్వ 

వివేచనక్, 

(౪) వ్యాకరణ గ, ంథములు ! క . 

౧ వ్యాకరణమితావేర్యా ౨, భావ్యప్రదీపోద్ద్యోతనమ్ 
(నై యటునిప్ర, పృదీప ముమోందెటీక ).. . న. 

. (గృంథములపట్టిక వలననే యిీతనికి6 గల. సకలవిద్యాపాండి 

హం. వెల్లడ కాయలదు, 'ఇద్గివజకు నీతనితర్కసంగ్ర, హ్ దీపి 

కలుమ్మాత్ర, తము సకలజనవిదితములు, కొన్ని సంవత్సరములక6 ట్ 

హ్యాకర తాకను 

ఇంద 

పురిదొరతనమువారు తమ వాన తాచ్యలిఖిత పుస్తక ఫభాంజాగారమనం 

దుంచినారు, - శ 
శు 

ఈతని” (గ్రంథములలోని ఆయుపోద్ధతములును, పరం రాగత 
లోకవా రును చూడా నీతనిది గొప్పపండీతవంక మని తోచు. 
చున్నది. ఈతనిముత్తోత' లోకచాధభట్టు, ద్వాదశాే హేజ్యుం "డన్న 

బిరుదము గలవాండు, నుం శ్ర భామ్య మును) కృష్ణా భ్యుదయ మను 

కావ్యమును ర చించిను, లౌ మల్గుభట్టు; అగ్నిహోత్ర, తభ ట్రన్న విరు 
దాంకితము కలవాండు; తలేకన్యూ ర్తి యన్న న్యాయ ' ,0థమును 

తత్త వివేచన మన్న వేదాంత గ (గ్రంథమును, మహాధాఖ్యటేక యను ' 
వ్యాకరణ గృ ంథమును రచించెను. ౪ తండ్రి, తికుమలభట్టు, సర్వతోముఖ 
యాజిబిరుడాంకితుండు, సంధ్యావందన భాన్యమును రచించెను, 'పీరికి 
మూలఫురుషుండు రాఖ భువసోమయాజి. అన్న ంభట్టునకపు మపహానుపళోపా 
ధ్యాయ బిరుదును, అడే చై్వకవిచ్యాచార్యుం డన్న బిళుదును ' ఉండెను. 
ఈతనికి అన్న యుండెనని “అ శాస సృదృగృజచరణాః ) అన్న అలోక 
సిష్టాంబనవాక్యమువలనం చెలియుచున్న ది. 

అన్న ంభట్టు “ సంటూరుమండలమందలీ.. గరికపాడునివాసి 
యనియు, 'కొండవీటిలోని పాఠశాలలో. బం ్రెంజేండ్లు చదువు 
కొచె ననియు, తరువాత 'తౌను ఓక పాఠశాల స్థాకించి విద్యార్థులకం 
దర్కకాస్త్రమ. ే ర్చుచుండె ననియ్యాా తన పేన్న దానితో సరతుష్టి. 
జెంది యెొన్నృ (డును ఎచ్చటికిని వెల్లి యేరాజును ఆ క్రీయింపలే 

దనియు, ౫౫ సంవత్సర మలు వయస్సు వచ్చినతరువాత సశ లము 
నకం బోయె ననియు, తర్కమునందు మొదట ం,గ,హము, తరు 
వాత దీ వీక్ పీదప మకేోవలీ చివర గచాధరి చెప ప్ప స (ప్కీదాయము 
నీకీ ' రేర్ప్సణిజె ననియ్య్క ఈతడు హో క్ల య్! శతాబ్దిలో 
నున్మ వాం డనియు అర్వాచీనకోశకారుండు 'ర్రాశియన్నాడు. 
ఇందుల శాత జేమియు నాధార ' మియకుబోథవనను “అన్నంభట్టు 
(క్రీ: శ ౧౯౦౦ - ౧౫6౦ లకు నడుమకోలమునే " నున్నృవార డని 
వము సొధారణముగ నూహింపవచ్చును, ' ఇతడు "జ 

భో 

కాశీ సంస్కృత గృంథమాల . (9002169. 
Sanskrit 962165). లో శ్రి 'శ్రీళట్టనాథస్వామివా రచ్చువేయించినారు. | 

మిగిలిన గ ట్ర, థధములయొక్ష్క .వ్ర్రా నాతల, ప పత్తు. లీటీవల "స సంపాదించి చెన్న. 

శ్ర కీయాకాము | 

కాసా 

| దీకారుళకుం _ దరువాతిచాండు, నిద్ధాంతకాముదీకారు నతు బూర్వపు 
వాండు, 

“కాకీగనునమాత్రేణ నాన్నంభట్టాయతే డ్వ్వాజః కాశం 
బోయినంతమా, త్ర మన ద్రావ్యాణుడు అన్నంభట్టు ఆాడు అన్న 
వచనమును ఉచాపహరించి కొంద టీత(డు కాశికి. బోలు యచ్చట? 
బండితుల గలీచి బిరుదావళులం బొం దె నని చెప్పుదురు. 

అన్న ంరాజు పేట — విశాఘపట్టణా ముల్లా ళృంగ 
పర ఫుకోట తాలూకాయందలీ లి ఈనాం గ్రామము. జనం ౨034౮ 
(౧౯౩౧). 

అ న్న్న ంరాబునలన -ావిశాఘపట్టణముజి ల్యూ, సాలూరు 

తాలూకాయందలి జమికదారీ గ్రామము, జనసంఖ్య 3 ౯99, 

(కన్న దాన పట్టి — ఇది నేలంజిల్లా జేఅలంతెలూకా 
లోని యొక చిన్న జమాక్ చారీ దొరతనమువారికిం ెకిల్తింపపలసిన 
పేమ్కుషు రు, 9,2౯౦ లం 
యినుపళ్లె, ఇది చేలమనకు 

నుండును, . ఇందు ౭3 ఇండ్లును, 

ఈ ము కాముఖ్య స్థల ము ఆన్న దానపసట్టి 

పక్చినముమున jp ఈ సుల ుమారమున 

30౭2 గురు జనులంనూ కలరు, 

అన్న దేవచోళుండు _ — భక్తీ శ్వరుం రక బొోమూాంక 

రము గల కామరాబాయొక కుమారుడు, ఈతనితట్లి ఇఆన్నమూంబ, 
అన్న దేవుని భార్య యిరుగాంచిక. ఈయ. నూర్యవంళవ న 
పిన్నుండి ఆమనువానికీ6 దోడంబుట్టినది. పీ రిద్దజికిని కీరధద్రుండు 
కొడుకు, అన్న జేవు(డు మహమృదీయులతోం గలస్ క కాటుకాల వ వెన్య 
ములను శీడించెను, జక్టవాస మొదలై న సలముల నామం చెను, 
ఈళండు అ క్తిలియొద్ద ' దకీణటేశవ్రురాజులల! యజ్ఞము చేసీ తన్ను 
శరణు వొచ్చిన పదిబేలమందిని గాపాడెను, తన న్న పీంతుని కహీంప 
నీతండు నోడావరీతీరమున కాశరపర్తి యొద్ద తనవాదమి=ః/ది దెమ్న 
పీన్నుండిసాయమున కన్నడరాజును వైన్యములను. చంాపి మము, రన్న 
శరణు వొచ్చిన కాటయవేమునిపటుంబమును యు జే కాముడి 
రజథ్నీం చెను, ముమ్లిడి ో లవర మాతనిరా జధాని, ఇతం౭డకూ చ్రావ్హాణు 
లకు బంగార ఫకొముతో వేలకొలందినోవులను చడావముచ దీ సను, 
శత శ, ౧రోంరోన చాషూరామఖీ మేకుని గుడిమోంద నువక ర్ల శుచికను చేసి 
వవ భములుమ్క సువర్ల కలశమును శెట్టించెను. గంగ Cc గోదావరీ ) 
యొడ్డున పిన్న సానిసంగమనొద్దమన్న ఊ_త్తమగండ చోఇకాన్న కేవకర 
మను (గ్రామమును శ్రాహణులకు దానముచేసెను. ఈతను ఇాసవములు 
చాకూరామము, తీరారామముం, తి (త్రిపురాంతకము, వోలాకదశులందు. 
గానవచ్చు చున్న ని, వీని ననుసరించి యితడు రాజనుాక్ మాండ్ర డ.వర 

| ద్రాంతమును క్రీ కీర ౧౮౮ మెదలు ౧౪౧౩5 వటుకవణు పోఫంచి 

నట్టు నిశ్నయ మగచున్నది, 



Flere" 

అన్నపూర్ణ పాలీ *వియొక్క యుశయాఫము, 

చడం. మున. వాహ అను ౮౮7 కేవిమయొక్క 
యాల వజ ము కాశిలో కలకు ఈమె కాశికి పర్ధిషతిర్టరిన వి శ్వేశ్వరుని 
భాద్య్యం ఆశఫ్సు స్టైవివుంకు ఫశు సెట్టుంసనై ఈమె యా 
రామ వంచు ధకించె నందుకు, అవ్య ఖా” (వ్ర హామానకు నొక చేతిలో 
ప శెమును ౫రి టియు నుండును. ఈ మెభర్షయు రళ్తను ( ఎతుపు ), 

బార్యకు ఫునో మకులంగూడ 

అన 

ము రిప్, 

వెత శు ఆఅఫుమి ఈమె ఖాజాకిన 

“అన్న. మనా కును సెక కేవతేను వృాాంమనురికీో, 

మచ్చు శోవత య, ఆ పు్రాజరరం చై, కృరూపమువ జే శేయాదురు 

(విళ్వ్వ వేళము), 

అన్న చృశాహఈీసల్లీ = శడపంిల్లాం. ప్రద్దుటూరు 

ెలనాఇజాయంవలి ఈవాం గామకూ, జపసంఖ్య rs (౧3౧) 
పల 

అన్న ప్రాశనము ఆజ నొలకున శాజప్కు యొనిమి 

దవ “"వెఆలోంంావి 'భాలీకకు ఐిదళ్ళ రది లలో! శాన్ కావింపం 

బెెకు ఎస ఫమూన్న భి మణసరపా్మార కల, రండి మంచిలగ్న నుందు 

సుస్న్యూతుడి వృ" శ్రానానంతక యు జదిజాను కాస్స స్థాపించి 

_విరహాపోాశు.జపాంకము. కుశంకిక యమౌేేయూల.. ఆగ్ని సంపా్యర 

కార్యము “వానకింపవలయాను. ఆంతే స సృక్టరిక రరంభరున ప్రా ప్రా దేళీ 

చుమాలాములై న శీవిలశే ముంచినధమిధలను వహ్నీ యందు పు 

 మంం జేసి నిర్యర్తిత మపోవ్యాహృతివానను రై. నుంత్రోచ్చారణ 
పూర్వకమయాగ నేతితో పంచాహుతిపోనుముం కేసి పిమ్తుటం బంచ 

ప కా హో మము, మహావ్యాహృతి హో నుయుల సలీపీ ప్రాజేశప్త్రకూ 

ణము. ఘృశెక్తవు అష సమిధలను. నురల వగ్నిలో వానన 

ఇంంనదిఆచి ప్కళ్ళతళశర్మ్మకును సమా పము చేయవలయాను.. ఆటుతరు 

వాత శంలియ్యమెన శాస్యాయనకగో మకు మొదలుకొని వామ దేవ్యా 

నాంతో ముాగాగల he సవరించి ముంత త, ళార్వళ ఈగ గసుతూరుని 

వోటిలాో నన్నరూ నషకల యును. బుకోపాకునకు దహీ 

దోదం స వలయాను, ఈశాన్యము లాలన కక నెలలో సే చేయ టంచి 

తయా కూన్యరిఘులం మొదలై నవానిని నదలీ కుక్ల సమకుభతి్యులం దీ 

నంసపోవట్రైాగోమాం. జేయవలయూ నని మారం చే యమునందు లీఖింప(ఖడి 

యన్న. తం చుధూహీ గును సగ్రుని నొడీలోం గారు 

చుం జల జెట్టిలాని దేవతాసనుకుమున. కాంచనప్నాత్రయుతో సన్నము 
దినిపించి వకునంతరకు లేన వెయ్యి, బంగారము. కలసిన పాయసము 
నారగింమ: జేయనలయాను, ఈ ప పృ శ్రార మవ్న ప్రాశేసముం కేయించిన 

పీడకల నాఆమార కని దల్లి అలి గూర్భుంవం బెట్టి జేళశాపాన్ని | = 

ధ్య మాన "ఇడురున సక లకిల్చకఅాద కార్భరూల, ¥ స్రావ నలం? 

రిం బ్ర జానిమగ్య వాలని కదలకల యామ, వస స్యయడుగ ణీరడా 

యు ఇగహొంచునో తక్సంబంధ మై జఉయే లకక నిక త్తి యను 

పీడప 

థి 
నండయుడు. 

| 

అన్నపూర్ణ-అన్న భేది 
అన్నభేది. - “వర్రన్ సిటు? (గాలా 

sutphatey ఆని శాపాయినికళా ప్ర్రీయోనామము. “గన్ విట్స్ 

యళ * క కొపిరాస్? (౧౫౫ vitriol, 

అంగ్ల మున ఆన్న భేది! వ్యానహాక శానుములా. 

రాసోయనిక'ళాొ( ప్ర వీివయములు 

ఇడక్యూరం కము, ప్రాణవాయువు = _ వీనిహాడికవలన అన్న భేది 

రీర్చడురున్నది. పరమాణుసంయోగనీద్దాంతము ననుసరించి అన్న 

యంలో ఓశకరతూణువు ఇనుమ్సు ఒక పరమాణువు గంధకము నాలుగు 

పరమాణుశేలా ప్రాగణవాయావును గలవు కొత్తగా తయారు చేసిన 

ఆశ్న శక. జలమి, శీర మగుటచేత లేంతపచ్చరంగు _గలిగి. నున్నని 

కల్ లగ సృటియులభలె నిగవిగలాడుచుండును, గాలిలో ఆరంబెట్టి 

నప్పుడు శొంఠజలను విడిపోయి తెల్లలుడే | కృనుముగా గోధునువర్ల 

తయారుచేయానిధము : ఇనుపరీగను గంధక ద్రావకములో 

{Sulphuric acid) కరలించినప్పు డన్న భేది యేర్చడును. ఒక . 

రులను ఇనుపతీగ్మ పకతులము గంధక ద్రావకము ఎనిమిదితులములు 

వాననీరు కలిపి వెచ్చంబెట్టేనప్పుడు ఇనుము కరలిపోవును. దీనిని దిగ 

జాంచి మూత పెట్టి చల్లార్చినయెడల అన్న బేది నిగనిగలాజెడి పలక 

లతో అడుననకు దు. పర్తశసరళిలో అన్న భేదిని రెండుమూడు 

విధఈల రయారుచేయుదురు. పనికిరాని యినుపముక్కాలను (ఇనుము 

రద్దు ) గంధక ద్రానకములో కరంగించి వడబోసి మజగంబెట్టి చల్దార 

నిచ్చినయెడల 'పస్న శరిమక్కోలు క్రై  ందికి దిగును. పటిక (Alum: » 

చుయుూారశుర్ణము ( Copper sulphate ) వర్తకసర లిలో తయారు 

చేయుటలో న్న లేం యొక ఉపపదార్థము? గ (By-product) 

ఏర్పడును. పటిక తయాగుచేసెడిరాళ్ల లో శా చెర ట్ి (Pyrite ) 

ఆను ఇనుము గరఫక ముగల పదార్థము మిశ్రిత మై మెయుండును.. దీని 

మండి ఆన్న శ్లేది తయారగును, 5 మయూోారతుర్గమును చేయు 

నప్పుడు కొంత యన్న భేదిహాడ తయా రగచున్నది. 

copperas ) అనునవి 

చెరై టురాళ్ల ను మాండిబినప్పుడు వాటిలోనున్న గంధకము 

పోలపంకు ఎగికిపోవును. అట్లు మాడ్ని రాళ్లను తడిపి గాలీలో 

నుంచిన యెడల ర్కీనుయుగ కొంత ఆన్న ఖేదె మయేర్చడును. అప్పుడు 

డానిని నీటిలో కరలించి వడంబోసి మజగంబెట్టినయెడల అన్న భేది 
పలుకుల కందికి దిగును, 

గుణములు! అన్న భేది యించుక నీలిరంసతో మిక్సి శిత 
మైన ఆకుపచ్చనివర్లయు గలపదార్థము, ౧౦౦ పాళ్లు అన్న ేదీఫో 
బుశారు. 9౧ పాళ్లు ఇనుము రెం పాళ్లు గంధకము, ౨౨౩ పాళ్లు 
ప్రాణవాయువు రగ పాళ్లు నీరు మిళిత మెయుండును. దీనికి ప్రా 
వాయావ్తనం దర్యంకగ్రేన ను, అందుచేత శాలీపాతినప్పుడు ఫ్రం 
వాయువుతో సఇయోగనుమ. పొండి రంగు మాటును. అన్న భేది 
వీటిల్లో సుభమాన కరంగెడివస్తువు. నీటిలో. కరలిన "అన్న జిని 



అన్నది. 
“గాలీలో నుం చినయెడల' కొంత నేప టికి ' శాలీలోేనున్న ప్రాణవాయు | 
వుతోం గలసి. కొంచెము పసుపువర్ణ్ల మగల పదార్థము అడుగన తెట్టు 

కేరును నీటిలో కేరథయున్న బంగారచ ద ద న్య హసండి స్వచ్చమె 
బంగారమును చికటెయ భక్తి. అన్న డికి గలదు. 

| “అన్న శేదిని మాడ్చినప్పుడు మొట్టమొదట దానిలో నిమిడి 

యున్న నీకు ఎగిరిపోయి తెల్ల (బడును, 'కరువాత గంధక ప్రుసంబంధ 
మైన ఘాటసపొగలు' వెడలివచ్చును, ఎజ్బి నిపొడి నిలిచియుండును. 

దీనిని లోవ హభస్మ మనవచ్చును (Ferric Oxide). దీనిచే స స్వర్లకా కారులు 

మెటుంగస సె పెట్టుట కుపయోగిం చెదరు. 

ఉపయోగములు — అనేది శీకపరీ శ (శృమలలోను, | 
"న వై ద్యమునందును ఉపయోగిం చెడివ స్తువు, బు. 
యొక్క. వేళ్లు ఊరుటకులాను. నీటిలో కొంచెము. అన్న భేది 
కలుపుదురు. . 

పరి శ శ్రమలు ; — పరి శ్ర 'మలలాలే. ముఖ్యముగ 'బట్టలయద్దకము 
నంచు విశేషంచి నీలిరంసచేయుటకును, కలంకారీ అద్దకములోను 

_(Calico-printing ) అన్నఫేది విశేవముగ వాడెదరు, 
కాయనీటితోం గలిపి సీరాచేయుదురు. తోళ్ళను శుభ్ర పటుచుటకును 
నల్ల ల్ల రంగులు, గంధక ద్రావకము, మెలులసపొడి (Rouge) తయారు 

చేయుటకును అన్న శస ముఖ్య పదార్థము, 

వై ద్యవిషయములు క. 

౧ పాశ్చాత్య ళా్త్ర సము ననుసరించి : — - సణయులు: వె వై ద్యులు 

ఇనుమును ఏయేవ్యాధుల చికిత్సల కుపయోగింతురో ఆవ్యాధుల 
యందు అన్న భేదిని - సొధారణముగ ' నుపయోగిం పవచ్చును, ర _క్ట పుష్టి 

లేనివారికి రక్త స్తావమును నిలుప్రుటకును ఇదె సహకారి యాసను, 
కోని యిన్లుముతో 2 మి కృమమై తయా రగక్రొన్ని పదార్థములు సులభ 
ముగ జీర్ణ మసనవిగను మటికొన్ని యట్లు గాక జీర ర కోళమునకు 
నా నాంటిక్ (శ్రమ కలిగించునవిగను ఉన్నవి. కాయిట్టి, వైద్యుండు. 
నోస ముక్క 1 బలమునుబట్టియు, వ్యాధిబలమను బట్టియు అ న్న భేదిని 

గింపవచ్చును, ఇనుమగల మందును చేవించునేప్పుడు మలబద్ధక మధిక 
మె మలము, నల్లి నగును, 'కొందజకు తలనొప్పి, కడుపునొప్పి. అజీర్ల 
ము మొదలగు గుణము లీనుమును నేవించుటచే కలుగును, అన్నది 
మోతాదు గూ ౧ మొదలు bn సరివిం దగింజలవజుకు, 

నియ్యవ చును, తోక్కి.నవివరములకు ఈ 
(W. 

జాడనగును, ల 

౨, దుర్హాంసకు పెరి వచ్చుపుండ్లపై 

యెడల కోంతసణమే గలదు, నీళ్ల లోల గలీపి పండును. గడిగినయెడల 

ww, 

"కరక 

 రెండువిధములం గలదానినిగా పేర్కొంనిరి.. 

| సీఫ మనియు, పువ్బకానీస. మనియు. విభజించిరి. రసతం త్ర ములయం గస్కుక్కడు | 
నీళ్ల తో: చేర్చి ఇయ్య వచ్చును. కాళ్ళ పొడిచేసి. మాత్ర, క గట్టివాడ. 

' ఇనుము) అవవ 8g కక కింద 

అన్న భేద కాచిన 

౧౦౧ 

3, అన్న భేదియందు. నూర్షజీవులను ' ౨ నళింపంజేయుగుణము 
గలదు, ఒకపాలు అన్న భేదిని ఆబుపాళ్లు నీళ్ళ తో c జేర్చి. జలదారు 

లన్కు పాయిఖా నాలను కడుగవచ్చును, "'జకమానవుండు విసర్జించుమల 
Ie శుద్ధి వేయుటకు రమారమి రెండుతులమల అన్న భేద పట్టును 

కలరా “మొదల వ్యాధులు గలదినమలలోే ఇతరపచార్థములు 

లేనిచో అన్న భేదిని నూక్ష జీవుల నాళ నార్ధ మై. ఊపయోగింపవచ్చోను. 

ళో ప పసువులకు/హడ ర క్రప్రప్తికొజకను, చెత్తురువిశేచనముల 
కును, - రక్త పృవాహమును ఆంపుటకును ఇయ్యవచ్చును,. పసువుల 
పుండ్లకు మంచిమందు 3. కాని అధికముగ నుపయోగించినచో కోంత 

| కోయును. కొబ్బరినూనెతో చేర్చి వాడవచ్చును, గొజ్జమునకు 30 
1 మొదలు ౬౧ గురివిందగింజలమోతాదును, ప సువ్రులకు సగమును, మేం 

| కలకు గొ ళైలకు నాల్లవవంతున్స్కు కుక్కలకు ౧ మొదలు ౧౦ గురి 
విందగింజల మొత్తువజుకును లోపలికి వాడవచ్చును. 

ఇకరోప పమయోగములు ౨. ౧, "కరకకాయనీళ్ల త్రో చేర్చి విరా 

జేయుటకు అన్న భేది ఉపమయోగించును. 

౨, నెరసీ సినవెంద్రు కలకు రంగు చేసికా నుటకు మజేకాన్ని . 
పదార్గములత్రో దీనిని గలిపి ఉపయోగింతురు, క్ష 

3. కప్పు వెందలగు పండ్లపొడులలో వాడుదురు, 'చిసళ్ల్ లో 

నెత్తురు తగ్గి ంచును కాని నల్ల నిరంగు నిచ్చును. . " 

రో, రంగులు వేయుటలో అన్నది ఉపయోగంతురు, 

౨9, ( ఆయాశ్వేవము ననుసరించి : వా . ఆపరసమ్ము ఖినిజిము..? 

దీనిని సంస్కృత భావలోే కానీస మందురు, . రసరత। స్ప సము'చ్చ 
యమునందును తోదికేరము ' లగు రసతం త్రములయందును.' నీ 

6 | యన్న భేదిని ఊపరసములలో. చేర్చుట చేతను రసవా ర్రీకాచార్య 
లండటును దీనిని - - ఖినిజయముగా వ్యవహరించినటులు చెలియుచున్న ది, 
అయినను. పూర్వ లీయన్న భేదిని ఇనుముతో ఆసాడిన మి శద్రువ్యము 
(Compound ym. పరిగణించి రనుట.. కాధారఘ లేవియు 
లే. వని ఉదయచంద్రదత్తుగారు "తమ. “హిందూ మెటీరియా 

| మెడికా? యను గ్రంథమందు వక్కాణించియున్నారు. ఖనిజముగా గాని ఇనుముతో మి (క్రీము మైన ఇతరపడార్థములను గాని ఉపయో WT ర ay 
పరిగణించిన ఈకాసీసమును కొందటు 
(గ్రుంథధములయందు. వాలుకాకావీస మనియు, 

గ్కుంథకర్తలు తమతమ 

పున్నుకాసీస మనియు 
మటికాందజు ధాతుశా. 

చొచ్చటంల జూాచినను 'రెండుబిధము లగు . కానసీసములనే చెప్పయుండు 
టచే నిందు వాలుకాకాసీసమునకు ధాకుకాసీస మను. "నామాంతేర 

ముండియుండవచ్చు. నని తోంచుచున్నది. శా. వై ద్యవిశారదు లందటును 

దీనినే అన్న భేది యనుశే బరున. వ్యవహరిం ది. చికిత్సలయందు. తజచుగ 

నుపయోగించుచున్నారు. దరదము ( ఇంగిలీకము ౫, సస్యకము (మెల 
| త్నుత్తయు) మొదలగునవి . ఇప్పుడు... రసాయనసయ్యేశనముచే. .తయారు 
'| చేయయిడి, ఇంగ్లండు. వో లెండు, మొదలస్టచేశములనుండి “మన, కగు 

హూ 



౧౮౨ 

మతి చేయంబడు ద దృవ్యములనుసజీంచి ప్రా, పా,-చీనరసతం త్ర, త్ర జ్ఞులు వాని 

యుత్పత్తివిధానమున్తు అవి దొరకు ప ప్రుజోమలను వ్ నిర్దేశం 

చుటచేతను, మట్టి యిసుక మొదల మలినపదార్థములతో 6 గూడి. 

యుండున వగుటబే శుద్ధి చేయక యుపయోగింపరో దని విధించుట 

చేతను శాం, తృికమహాయుగమునం దీయన్న భేదిగూడ గనులయందు 

దొరకుచుం జెడి దేమో యని యూహింపనగును, 

- కాసీసస్వరూపముః_ఉదయచం ద దత్తుగారు తమ హిందూ 

మిటీరియా"మెడికా' యందు ధాతుకానీసము ఆకుపచ్చనిరంగు గలది 

గనుం పువ్చకానీసము కొంచెము పనుపురంగు గలదిగను ఉండు నని 

చెప్పియున్నారు. ఇందులకు నిదర్శునముగ్య 

ళో, 6 కాసీసం ధాళుకానీస ౦ పొంసుకానీస మిత్యపి, 

తదేవ కించి త్పీతంతు పువ్పకాసీస ముచ్య లే” 

అను శ్లోకమువలన అయాశ్వేద ప,కాశ మను (గ్రంథములో శశ్రీనుదు 

పాధ్యాయమాధవలు సువ్పకాసీసము కొంచెము పచ్చనివర్లముతోం 

గూడియుండు నని నిరూపించియు న్నారు, ఇప్పు డీకాలమందు గాడ 
_ఈశెండువిధము లయినవర్లములు గల అన్న దిని జూచుచున్నాము, 

ఈశంటిలో పువ్పకానీస ము మిగుల శ్రేష్ట మయిన దన్ని వాగ్భటా 

చార్యులు మొదలగు నాయుశ్వేద కా ప్రజ్ఞా 6 ఫుష్చాదికానీన మతి 

యవేస్తం క్ట ఇ త్యాదివాక్యములచే సూచించియున్న వారు. ఇందు 

చలుకాకాసీసము . చొరబిశిస్ట్ర మనియు ఆన్లురసవిశిన్ల మనియు 

= పువ్బకాసీసము కసాయాన్లురసవిశిన్హ మనియా, వీర్యమునందు రెండును 
ఊస్థృవీర్యవి శిన్వ ములే యనియులహాడ వర్ణించిరి. మటియు అన్న భేది 

క్వి తృము (బొల్లీ )౩ చే తృరోగము కేషరోగము వాతేరోగముు అజీ 

రమ్ము అర్మోరోగము తయరోగమ్ము పొం డువు, పీ హరోగమ్యు గుల్మ 

. కోగము మూ తృకృచ నము - వీనిని బోకడనును. . వ్రణమును సద్ది 

పతీచి మాన్సును,* 6 ను ద ' అని వెప్పుటచే కృతి నువినమునకో 

విలుగుడుగా నుపయోగించు నని తోంయచున్న ది. శ ముఖకేశరంబిన 
కరమ్ * క పటరంజనకం పరమ్ * అని రస్మప్కకాశ సుధాక రమందు 

అన్న ఛేదియొక్క.. గుణకథనము. - గానయబడుచుండుటచే "దీని లేపన. 
శీ యచే ముఖమునకు కాంతియు ' శేశములకు కృష్ణ వరమును. గలుగు 

సస తోచుచున్నది, ఇది వృస్త్రములకు రంగు వేయుట కుపయోగ 

పడునట్టుగాడ తోంచు చున్న ది, అయిశే దీని స్వతంత్రా, తోపయో 

మెచ్చటను జెప్పియుండినట్లు తోంయదు. ఇతర ద ద్రచ్యమంహో నే 

శ్రనముం జేసీ యుపయోగింపనగును, 

శుద్ది = దీనిని కుద్ధిచేయక యుప మోగింపరాదు, 

మోగించిన ఛర్జీ పుట్టుట. "జూచుచు నేయున్నారము. ఫోధనావిధా 

నము లెనేకు లేక రీతులుగాల కెప్పియున్నను సర్వసాధారణమాగా 

న్లో, భృంగరాజర నే స్విన్నం. నర్మ లం హీ ,పజాయే) అను 
ర్త 

కా ప్రునుక్యాద నతిక్ర, కమింపక దీననీ 1 చ వై ద్యావతంసు లందటును శుద్ధి . 

కేసియే వాడుచున్నారు ; 5 అనయా గ సంటగలగరరొక్క. పసరుతో . 

యందు గలీపి నేవించినచో, పొండువు, క్షయ 

అట్టుప 

అన్న భేది 

దీనిని డోలాయం తృమున వండినచో (శ్వేదనచేసినచో ) శుద్ది 

యగును, మటీకొందబటు సంటగలగరరసముతో 'రీ-౫/ పర్యాయములు 

ఖల్వమున నూజి యుపమయోగించుటయు6 గలదు, దీనికి మారణవిధాన 

మెచ్చటను గృ, గ,ంథస్థము కానరాదు. కాని- వ్యవహారమునందు' లఘు 

ఫుటంబు లీడి పనన సిందూరింపంజేసి వాడుట కలదు. ఇట్లు లఘుపుట 

ములచే తయారుచేయంబడి న అన్న ఛేదిని ందూరము సద్ధిచేయలుడిన 

అన్న భేదికం కె దోవరహీితమును, గుణాధిక్యముగలదిగను 'సగుచున్నది, 

శుద్ధిచేసి సినయన్న 'భేదిని నిమకాయర'సము, చేప చెక్కరసము, కుక్క. 

పోగాకురసము - ఫీనిలో  జనిచే నయినను చక్కగ నూటి బిళ్ల లుగా 

జేస్కి నీడలో నెండించి ఆబిళ్ళలను మూయకటిలో౬ బోసి పెని నటీ 

యొకమయూ(కుడు మూసీ సంధిబంధనము వేసి ద దృవ్యపరిమాణము నను 

సరించి ౫౦ మొదలు ౧౦౦ వజకు పీడుకలతో పుటం బిడ వలయును, 

కానీససిందూరము : :—- అనంతరము సౌంగశీతలమున6 వీసీ 

చూచినచో నందలియన్న భేది ఎజ్జన సిందూరించి కుంకుమవలె 

నగును, అద్దానిని సర్వరోగములయందు నుపయోగీంపనగును, ఆంధ్ర 

జేశీయులగు వై ద్యవరు లంద జీరీతిగ నే కానసీససీందూరమును తయారు = 

చేయుచుందురు. మజియు దాక్షీణాత్యవై ద్యులు కొందటు కాసీసము 

నకు సమముగ సురాశారమును (Nitr8 ) కలిపి. సెని జెప్పిన రసము 
లలో ఆజీదయిన నొకజానితో నూటీ పుట 'మిడుటయు. గలదు. ఈవిధ 

ముగా తయారుచేసినసీందూరము ఎక్కువ గుణవంత మని వారియాశ 
రము, కానీససీంచూరము గాని, కుద్ధకా సీసము గాని (చృధానముగా! 

ల యోగములు కొన్ని మౌలే, త, మిం దుదొపహరింప6ంబడును, 

“౧. న, కాసీసం భస్మ _కాంతస్య చోభయం సమభ్గాగక క 

వరావిడంగ సంయు, కం ఘృత కే దృ ద పుత్రం వగు 

భక్షీతం హంతి వేగేన పాండు యక్షణ మేవచ 
ప్లీహం గుల్మం జే శూలం మూ త్రకృన్భాగ్య శేనశః 

—ఇతి రస ప కాళ సుధాకశే, 
లో 

అర్థము, అన్న భేది, కాంతేభస మ్బు వైంధవలవణము, వాయు 

విడంగములు __- వీనిని సమభాగములుగ చూర్చీంచి నేయ తేన వీనీ 

ప్పీ హమ్యు గుల్మ ము 

మొదలగు రోగములు కాంతించును, అగ్ని దీ ప్రి కలుగును, 

౨. 'కానీసం రోచ నాతుల్యం హరీ తాలం రసాంజనమ్, 

ఆమ్లుపిస్టః ప్ర ప్త లేపోఒయం వృవక చ్చ పహిపూతయోః, 

—ఇలిచక్క కద త్తం, 

అర్థము, అన్న భేది, గోరో చ నము, తౌళేకము, రసా జమ . . 

వీనిని కాంజికముతో నూటీ లేపనము చేసినచో వృవకచ్చువు, అపో 
ఫూతము మొదల/స చర్మ రోగములు కాంతించును, 

3, సువర్ణ పువ్నకానీసం విడంగానీ మనళ్ళిలా 5 

రచనా యైంధవం చైవ లేపనా చ్చ్విత్ర నాశనమ్, 

- బతి శార్ జ్ఞధర సంహీ తాయాక్, : 



అన్నము దేశ్రండు 

అర్థము, వుసప్రుజాజ్కి అన్న శేడి, వాయావిడం గయులు, మణి | 

శిల్య నోర్రకే దనము, నె ంధవలవణము --- వీనిని సమానముగ [గ్రహించి 

నూలి లేపనముం చేసినచో శిత నునుకుష్టువు నశించును, 

5, కానీసం దథినామచ హీక్కాఘ్నామధు సంయుశాః, 

వ. " | —ఇలి' చృకృ్కదృత్తః, 

అర్థము. అన్న భేదిని చెలగగుజ్జాను సమముగ. కలిషి తేనెతో 

ేవించినచో ఎక్కిళ్లు శాంతించును, 

నముగా౫ల “ఇట్లు కానీ సము ప్రధా మోగయ. లనేీకములు 

(గృంథస్థమలు గానయబుడుచున్న వి. 

(గం 0. దూ 

అన్న మదేశ్రండు - —_ ఓరుగంటి రండవ ప్రశాప 

రుద్రు, నితమ్థుండు. ప్ర తాపరు.ద్రునితంశడ్రి పేరు మహాదేవుండ్సు. తల్లీ 

జప ఉమక్క. కావున నితనిళల్లి దొడ్రులును వారే యని. మన 

"మెంచవలసీయుండునుః ఉమ్మక్క- రు ద్రమజేవిహాశుకు. సృతాప 

రుద్రు(డు దిగ్చిజయయా త్ర వెడలి సండ్ర ండుసంవళ్ళరములు తిరుగు 

చుండె ననియు, ఆకాలమున నితండు ఓరుంగంటిలోం బరీపొలనము 

చేసె ననియు తురుష్కులు. రాజ్య ముమోదికి దండేంర్తి వచ్చినప్పు 

డీతండు నెన్యాధీకుడుగ నుండి వారి ననేకపర్యాయము లోడించె 

ననియు చివరకు (బ్ర తాపరుద్రుండు పట్టువడినకాలమున. నితండే 

రాజ్యము చేసె ననియు, ప్రతాపరుద్రుడు చెజనుండి చెడలివచ్చిన 

. తరువాత తౌను రాజ్యము వేయనొల్లక యిాతనికిం బట్టము గ 

ననియు, పృతాపరుద్భుడు పరలోకగకుం డై సతరువాత నితడు 

ఈళాన్యభ "గంబున కై వింధ్య ప్పాంతమువై ఫు వెడలిపోయె ననియు 

6 ఏకశిలానగరవృ త్తాంతయ ౫1 నందు ర్రాయయిడినది, సృతాప 

రుద్రుడు చెజలో నుండుకాలమున నీతండు (చ్రళుత్వము చేయు 

దుండంగా విద్యానాఢక వికృత ప్ర, ప,తాపరు ద్రీయము పూర్థి అయిన 

దంట | అప్పుడు కవి 

తనయుంగర మిచ్చి యాతనిని. కసకమ్మనియుద్దనం ' బంపెనయటు! 

దిక్చాల దేవునిచే 

'జేవునుండి పదియవపురుషున్తు, 

రీందు ' రెండు 

చే శాపరు దు నియెద్దనం బోలా. నాతండు 

'౧ం.8 

అన్నమదేవుం . డాతనికి గొప్పబహునూన 'మిచ్చుటయేకాక శ్సీ్తు6 

గంటిలో గొప్పపాఠళాల. చిట్లించి విద్యానాభుని దానికి నాచార్యునిం 

జే-సెనంట ! ఈసమాభారము గ కవిచరిత్ర, ) మను మవోరా వ్ర (గ్రంథము 

నందు గల దని అర్వాచీనకోశకారుండు వ్రాసినాండు,2 ఈఅన్నమ 

దేవుండు ఓరులంటినుండి వెడలిపోయి బ _స్తరురాజ్యమును స సాపిం 

వెను బ _స్థరుసంస్థానము నె జూమువంటి స్వతంత్ర త్ర ప్రభుక్వేమ. 

ఇది మధ్యపరగణాలరో నున్నది. దీనికి తూర్పున మనరాజధానిలోని 

జయపఫురముజమోన్ దారీయు, దక్షీణమున గో డావరిజిల్లాలోనిభ ద్రా 

చలముతౌలూకాయును అంటుకొనియున్నవి. అచ్చటిరాజు లీయన్న 

మదేవుని తమమూలఫురు షునిగా6 జెప్పుకొనియెదరు.3 అన్నమటేవుండు 

ఓీకుంగంటినుండి బయలుటేటీనప్పు డజాతనికుల దేవత మైనమాణిక్య దేవి 

యాతని క్రొకఖడ్ల మిచ్చెనంట |! అది యిప్పటివజికును ఆరాజులయొద్ద 

నున్న ద(ట,4 ఇతడు వచ్చునప్పు డాతనినెంట నొకబంటు . నీళ్లు 

తెచ్చువాండు వచ్చెనంట, వానివంళశజు లిప్పుడు బ _స్టరుసంస్థానమున 

ఫుట్ శేల్ జమికాచారీకి నధిపతులుగ నున్నారు5్ బ ్ రరసంస్థాన 

మందు కొసాయా లను జాతివారు కలరు, వారిప్రూర్వులు ఓరులంటి 

నుండి యన్న మదేవునితో వచ్చినారంట.6 అన్నమచదేవుండు విక్రమ 
సంవత్ ౧రో౧-వ సంవత్సరమున, ననంగా శీ శ, ౧౩౬౦ రోం 

గాలముచేసెనంట, బస్సరు ఓరుంగంటికి మిక్కిలీదూరముగా లేదు, 

ఈశాన్యమునందు రనూరమి రెండువందల మైళ్ళ దూరమున నుండును, 

ఇప్పటిబ_స్ట సరురాజాలు ,ప తాపరుద్రు నితమ్మం డై డెన అన్నను 

బేవునిసంతతివా. రని చూపుటకు నాసంస్థా నందలి దం లేశ్వరిదేవా 

లయములో నొకళాసనము కలదు, అది" బ _స్పరురాజులప్రూర్వు. డై డెన 

వ్రాయింపయిడినది. అందలిసం వత్సరము విక్రమ 

శకము ౧౭౬౦, అన౮గా శ్రీః శృ ౧౭౦౩. దిక్పాలదేవుం డన్నమ 

_అన్నమదేవునికమారుండు హమోర 

దేవుడు, 8 కాని శాసనమును త్ర కోటించిన శ్రీయుత కీారాలాలుగా 

'అసందర్న ముల జూపీనారు. ఒకదానికి వారే 

సమాధానము చెప్పినారు. _ శెలడవదానికిం జెప్పలేదు, మొదటి 
| యసందర్భము £ ఈశాసనమునందు అన్నమచేవుండు చంద్రువంశజుం 

మెఇది గ్రా 
లై బ్రకీలే నున్నది. 

వాంత ప ప్రతి ఇటీవలివారిచే ( బహుశః మకంజీ గమాస్తాచే) ్రాయంబడీనది చెన్నపురి, ఓరియంటల్ మ్యాన్య కిట ఫు 

“ల 6 అర్వావీనకోళ ' మనునది చరిశ్రాక్క కకోశీము, మరాటీభామలా” నున్నది. కర్త రఘునాథభా స్మ్క_రగోడ్ బోలె. ఇం: దున్నయంశము 

లన్నియు కానలి 'వెంకటరామస్వామి గారు. చ 2౯లో కలక తలో ట్ర కటించిన ‘ Dekkan Poets ) అను 

8. Imperial Gazetteer of India, Bastur, 

ర, Ibid, p. 61. 

6. Chhattisgarh, Feudatory States, 46. 

ఎంతా Ibid, 87. 

8. Epi. Todica,, vol. my Pp. 145. 

(గ్రంథమునందు6 గూడం గలవు, 

..4. Central Provinces. Gazetteers; _ Chhattisgarh, F Feudatory States, ఇ, 86 



అంక 

డయా జెప్పంబడినాండు, . . కాని గణపతిదేవుని ఏకామ్ర నాథశాస 

.నమునందు! కాకతీయులు నూర్యవంళేజు లని చెప్పియున్న ది. 

కాని యిది యొకయ'స సందర్భము కాదు, ప,తాపరుద్రుండు మొదట 

కాకతీయవంశజాండు. కాండు, 

మొదట 

“రై 

పృశాపరు ద్రుండును, అన్న మ దేవుడును చం ద్రవంశేము 

నందు. ' బుట్టియుందురు. దత్తత పోయినందున వ్రు తౌపరు ద్రుండు 

: నూర్యవంక్యుం జ డే యుండవచ్చును, . అదియుంగాక చంద దృనూర్య 

వంశములు మూలమునం. దెట్లు '  పుట్టినన్లు ఇజీవలీరాజులనగుటించి 

యవి కవికల్పన లే యని. చెప్పవలెను, ఎవరికి నివ్ధము వచ్చినట్లు 

నారు తమవంశేము సూర్యవంశ. మనియు, చంద్రవంశ మనియు 

ప్రాయాచువచ్చిరి న. . 

రెండవయందర్శమ అన్నమదేవుండు ౧౩౨౨ లో నున్న 

వాడు, ఇది పృతాపరుద్రు ని జెజపట్టుకొ నిపోయినకాలకు, అన్నమ 

'జేవునివంశమందలి పదియవపురు షుండు శాసనము వేయించినవాండు 

౧౭౦౩ లో నుండెను ; అనంగా 3౮0౦ సంవత్సరములలో ౧౦ తేఠ 

ములు గడచిన వని అనుకొనవ లెను, తరమొకటింటికి రమారమి" 3౮ 

సంవత్సరములు | పడినవి, కాని సాభధారణముగ తర మొకటింటికి ఏం 

ఏండ్లకం క. “నెక్కు_ఫకాలము లెక్క చేయుటకు వీలు 'లేదు. కావున 

ప్ర శాపరుద్రు నితరువాత రమారమి నూటండ్లకు. మజియొక్ష ప ద్ర తాప 

రుద్రుడు ఉండవచ్చు ననియు, ఆతండు యాద్ధమ నందు! దుమ్ము. 

ల జచ్చియుండవచ్చు ననియు. శ్రీయుత కీరాలాలు గారు చ్రాసీరి, 

కాని తరమునకు నలువది సంవత్సర ము లంత-గా శెక్కు.వకాలము కా 

అ అన్నను య్య, యథావాక్కుల. — ఈళం డొక 

యాం వీర శె వుడు "ఆ శే య'సగోత్రు డు యజుళ్శాఖా థ్రకవి ; 
ధ్యాయి, గోడావరీతీర వాసి, ఒకప్పు సీకి, ట్రశైెలయాత్ర, తకు వెడలి 

తీరీగివచ్చుచు పల్నాడుతాలూకా జెట్టిపొలెముదిగ్గజి శ్యస్టాతీరమ 

నందలి విశ్వామిత్రా శ, ము మనంబడు 

శ్రీమల్లి శేశ్వర స్వామిని సేవించుచు! నాసేకకాల ముండి అన్నటనె 

సశ్వేశ్వర శతక మను పేర ఛక్తిరస్మప్కధాన మయిన | యొకశతకమును 

సత్ర శాల యను పుణ్యస్థ సలమున 

రచించెను. ఈకవి తా నీశతకమును. ఛా క్షా బ్రిములు ౧౧౬౪ న రచి, 

యిరేచీనట్టు లంటే చెప్పుకొనియుండుటచేత నీతండు శ్రీ స్తుళకము పదు 

మాండవ శతాబ్ది నడిమిభాగయున నుండే నని నిశ శయ  సుసదున్న ది, 

_దత్తతవలన. కాకతీయుం డయ్యెను. 

“ఇయ మను నాం ధృకావ్యమును రచించెను. 

UN త్రదనుసంభవమణిని. సుదఖీణా ప 

వ్య - అన్న య్య 
' మును వహీంచి సృఖ్యాతి చెందుటచేత, యశావాక్కు_లవా రను పేరు. 

పోయిం. అకనిశర నీవంశీమునకు సోమరాజువా. రను పేధ్రు కలిగినది 

( చూడుండు : సశ్వేశ్వరశతికమ్కూ పీఠిక ). 

అన్న ము __ చూడుడు ఆహారము, 

అన్న మేడు ___ నెల్లూరుజిల్లా, పోలూరు తాలూకాయందలి 

జమిక దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౪౦౮ (౧౯౩౧). 

అన్నయరెడ్డి _ కీరు(గంటి రెండవ ప్రశాపరు ద్రు; ని 
కాలమునందు' సామంతరాజుగ నిప్పటి కృష్ణామండలములోని మున 

గాలజమోక దారీ పృ దేశయును పాలీంచుచున్న కెడ్డిరాజు, మునగ్గాల్ల 

జమాకాచార్డ ఫూవ్వం ,డో యుండును, మునగాలజమిోన్ దారీలో ని 

తాడువాయ గ్రామమందు శిథిలమైన. మల్లి ఖార్జునుని దేవాలయములో 

నీరాజుచే వేయింపంబకిన శిలాశాసనములు రండు కలవు. ఒకటి 

(క్రీ + ౧౩౦౦ లోనిది; . రెండవది శ్రీః ళ్, ౧౩ ౦౬ లోనిది,2 

ప్రశాపకుద్రు దు (డు రాజ్యము చేయుచుండగే అలా కాకతీయర'*జ్య 

వై భవము పట్టపగ లీంటినూర్వ్యుని పగిది వెలుంగు చుండల నే __ శెడ్డు 

రాజ్యము లేలుచున్నట్టు చెప్పెడి పురాతన శాసన మిదెయే. 

(ప్ర భుత్వమును సూచించునట్టిశాసన మింతకం కు( బూర్య పుది శ 

అన్నయ్యే (తెనాలి) __ ఈకవి సుదక్షిణాపరి 
' ఈకవియింటి పేరు 

'తెనాలీవా రనియు, నీతనితం డ్రిసేరు రామయ. యనియు నీతనికావ్య 

మందలి కృత్యాదిపద్యములవలన జేటపడుచున్నది, 

కవివంశము $1 విఖ్యాతి. జెందినవా(డును, బొండురంగమావో 

త్మ్య్యమును రచించినవాండు నగు తెనాలీరామకృష్ణునకు _ నీతేడు 

తమృండు, ఈసంగతి యీతనియన్న మనుమ. డగు తెనాలిరామళభ ద్ర 

కబిచే రచింపబడిన ఇందునుతీకల్యాణ3 మనెడుకావ్యమందలి యో 

క్రి (క్రి ందిపద్యములవలన స్పష్టపడంగలదు ; — “న 

ర్, మామక నవ్య కావ్యము స సమంచితేమాధురి సాధురీతిగా 

యానుక్ళత పృ బంధర చనాయత పాక చతుర్విద కవా 

రామహీ మోజ్జ్వలాథ్యక బత మున నతొామహు మత్చితాముహుక్ 

రామయరామకృళ్ణక విరాజ దలంచి నుతించి మొ మై క్కెదన్, 

. + 

౨ ఈతని సంకతివా రితనికిం గొంత కాలమునకుం బిదప్త పల్నాటి |. ..రిణయముఖ్లకావ్యరచ నాధురీణు సంధ ధ్ర 

సీమకు వచ్చి యచ్చటశే కరిణీకములు సంపాదించి పలా టపీను కవికదంబ్రములోనం బ్రఖ్యాతిం న్న న 
వాస్తవ్యు లయిరి, ఈకవిసంతతివారిలో .నొకండు సోమరాజనామ | యన్న పకవీంద్రు ఫీనొంద్రు. నభినుతింకు. | 

1. Indian Antiquary vol. దంల. ౨. 200. క్ న లా . ర 

2, 56776115 Antiquities ; ఫ్ Vol T, p. 46, Kistna District Manual... sg" 5 - | 

8. ఈకావ్య మచ్చుపడ లేదు. శ్రీయుత మానవల్లి ల్లీ రామక్ళస్థ్యక విగారి యొద్ద వన్సట | ఏరు వాయించిన, ప తి యొకటి; మూ ా కిచ్చినాు. 
కృత జ్ఞాలము, కావ్య మంతగా "నెక్కువ యోగ్యతక లది కాదు, 
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అన్నయ్య 
కవిస్తుతిలో నిట్లు చన? కృతిపతి కన్సుభూక్సి యిట్లు : 

చేప్పినట్టు క కవి ప్రానీయున్నాండు ; ఇవ 

సీ, ప్రాకి మీచెదతాత పొండురంగాది స 

త్కుష్చుతులు నేసెను రామకృన్ణ సుకవి 

అను6జా6 డన్నప్ప మోపీనతౌాత రచియించె( 

బర చనుదవీ ణాపదిణయంబు 

పూ తాత శ్రీగిరి ఇాతురీవిఖ్యాతి 

శ్రీ శె లమాహాత్యృకృతి యొనక్చెం 

౫డిమి మితం డ్రి 

డనం గీర్తి గనె సంస్కృ తాం ధృములను 

దౌరు లనిపించె మియన్న వీర రాఘ 

వాఖ్యకవి సర్వకవితామహ త్త ఏమునను 

ని న్ననూచానసంతౌను నెన్న6 దరమె 

ప్రాజ్ఞ హృదయాజ్జరవి రామభ ద, సుకవి! 

వే పద్యములనుబట్ట చూడ తెనా లిరామపండికునకు రాము 

లుండి క రనియు, వారు మూగ్దురును కవు అనియు, వారీలో మొదటి 

వాడు పొండురంగమావా ల్యదెకృతులును, శఆండవవాండు శ్రీశైల 

మావోత్మ్యమును, మూండవవాండు సుదశ్నీణాపరిణయమును రచించె 

ననియును తెలియుచున్నది, భామక్ళషమ్లునితం డీ, పేరు 6 రామయ 

యెనట్టుపాండురంగమా హాత్ర తే ్థిమాలోని “రామయ రామకృష్ణ! యను 

ప్రయోగమువలన స్పష్టము; ' 

తెనాలి రామకృష్ణుడు ప్రథమశాఖానియోగి, యనగా శుక్ట 

యజాశ్వేదీయయాజ్ఞ వల్క_్యశాఖవాం డనియ్కు కాండిన్యగో త్రు( 

డనియు 6 లక్ష్యము కుమారు డనియుం చాండురంగమాహాత్త 

'మందలీకృత్యాదిపద్యములవలన6 చెలీయుచున్నది, కావున చాతీని 

త్యం డన అన్నయ్యకుయాడ నావి శేవణములు చెల్లు ననీ మన 

చంచుకొనవచ్చును. కానీ యిద్దణగురువులును (ము ద్రాసరువులు) | 

" చవేబువేటు, శానుకృష్ణు(డు తనగురువు నిట్లు వర్షీించినాయడు : వా 

క, వాకోక్టింత్మాక్రీయభ్ట్టరు. 
.. 'చిక్కాచార్యుల మహాత్తు శ్రీగురుమూర్తిక్ 

నిక్కపుభకక్తి భజించెద 

నిక్కావ్యకళాకలాప మాజేరుటకున్,. పాండు, ౧, 

"అన్నయ్య కనగురువునుగుతించి. యిట్లు ఇబ్పయాన్నాయం:ు. 

క, కందాళ భానవ నార్యుల 

నందను ,శ్ర్రీరంగగురుని నతబుధరకూ 
P + / . 

శీ 

౧౦౫ 

మంచారంబు నుతింతును' 

2 మందారమరందబిందుమధురారభటిన్, [౧ ౮. 

ఇ ట్లీకనికి మతసంబంధ మైన గురువు కైన్యవుం డయినను తన్ను 

'యూతండు. 6 హరపచాంభోజ సౌముఖ్యుం ' ననియు 

(౧. ౧౪), ఆళ్వాసాంత గద్యమునందు “ సహజ శ్రైవాచారసంపన్న 

ధీమదన్నయ నామభేయ ” యనియు శ్రానీకొనుటయు వింతగ నున్నది, 
ఈతనికి. 'మతవిషయమై శ్ర్రీరంగాచార్యు(డు గురువుగ నున్నను 

నిద్యావివయ'మై పొలగుమి భీమం డనునతండు గురువుగ నున్నట్లు మన 
మో క్రిందిపద్యమువలన నూహింపవచ్చును. 

 గుటీంచి' 

గీ నన్న పొర్యాదులను బుదె ద్ధి సన్నుతించి 

పాలగుమి ఖీమగురుని సద్భృక్తి కి ( గొలుతు, [౧ ౯ 

కవికాలనిర్ణయము :--- ఈ కవి రామకృష్ణుతమ్యం డగసటచే 
నాతనికాలమే. యాతనికాలము. కాని రామకృష్ణుని కాలము నిశ్చయ 

ముగ నింకను తేలలేదు. కనుక నీతని కాలము స్వతంత్ర తృముగ నిర్ణ 

య దము, గా యింప6 చె త్నించె ము ఈ ప ప ప్రయత్నము శి మళ్ళష్ణ కవికాలనిర్ల 

యమునకు? గాడ సహకారి కావచ్చును. 

ఈ కావ్యము ( సుదక్నీణొపరీణయము ) ఫులీజాలసోమామాత్యు 

నకు నంకితము చేయయబడినది, ఈ యమాత్య కేఖరు (డు కో-నేటిరామ 
రాజు అను రాజునొద్ద మంత్రిగా నుం డేను, ఈరానురాజునుు కప్ప 

జేవరాయలయల్లు న అళియరామ రాజును ఏకవంళమువారు, ఆర్వీటి 
బుక్క రాజుకునూరు. డై డెన రామరా జిద్దఅకును మాల పురు షుండు, 

కో దీరి రామరాజు అళియరామళాజు నకు వరుసకు మనుమఃడు, వీ రిద్గ 

అకుయను గల సంబంధ మా క్ర,0దివంకవృకమువలనం. జెలియంగలదు1, 

ఆర్వీటి బుక్క రాజు 

రామరాజు 

తిమ్మరాజు కొొండరాబాు శ్రీ రంగరాజు 

పీనకొండరాజు = కోనము అళియరానురాజు 

. తిమ్మరాజు =  'సంగళాంబ 

 కోశేటి. రామరాజు Tr wT 
ఈకండు వరుసకు మనుమం జెనను అభీయరామరాజుయుక్క చివర 

 దశీయం దున్నట్టు. కానవచ్చుచున్న ది, అళియరామఠాజు -మిక్కి_లీ 

1. ఈవంశన్మృక్షుము.. వసుచరత్రమును, సుదకీ ణాపరిణయమును అనుసరించి ద్రాయయబడినది, మొదటి దానియందు. శ్రీరంగరాజు 

"వంశము వరి ంపయుడినదీ ; ₹0ండవదానియందు' తీమ్తురాజువంళేము వర్గీ ంపంబడినది. ఈవంశవృకుమ; నందు మనకు వలసినంతవజశే “పే ల్లీ యంబడి 

నేహ త్రక్కినపీ విడిచి పెట్టయిడినవి. శ్రురంగళాహానకు నై ని దుగురు “కోడుకులు గలరు: వారిలో 

అళియరెనురా బా" "పీరు నుదాహధించి. మిగిలిన శే పేళ్లు విడిచే పెట్టిలిమి, 

0 

ఢస్తుత వివయమునకు. నావళ్యక మని ఒక్కా 



వందకు 

చ్చన్ధుంై వాశురి 2ైసంగున. నాతనికి మనుమలు ఫుట్టియాండుట 
చెరింక కాళ్ళ ళ్యుకు కాగు. మనుముటన యీ కోచీటి రానురాజు 
ఆ లి 5కుకావురా' జ నొద్దనండి కంర రాజ్యమును బడనీనట్లు దుదకీ ణా 
కుదిషయనుం“రి యో కీందిపద్యమపలన? శాన్చిం చుచున్నది వ 

యజ శ క్పచే మ. సృకజిన్యి కృమధాము? శాయళియరామక్షువకో త్తంను 
గురుసా మా జ్య ధురంధరత్వమఘను? డాళోశచేటి రామాధిప 
స జం కు 

చ స్ట్ న్యాధిపు/డబ్బమం త్రి, వరీయించెకా యజ్ఞమాం బక్ మనో 
హర ఫా భ్యోవ్న 86 గంకిపొటి పుర వే డామాత్య పు ల్రీమణిన్, 

( ౧-౪౩. 

రానురాకా ౧౫౬ లే శొళికోటయుద్ధమా నందు వీరమర 
రాము తొంకుు నువ్కవిద్ధమే, శాశ్రన నాతనిచే రాజ్యమును బొందిన 
కోనేటి ళా మకా జప్పటికి జిన్నవాం డరి ఆనుకొనినను ఆతనిమం త్రి; 
నంకొత మిచ్చిన కాను ౧౫౮౦ కం కు దరువాతికాలమున ప్రాయం 
బడోచెరె నని తలంచుటకు వీలు లేదు, మేమ చూపీనవై పృమాణము. 
జా మయకళకపోయినన్యు ఇభ యకరామరాజులసం బంధ మును బట్టియు, నటి 
కాన్ని ప, మాగణ ములను బట్టి యు శ్రీ/వీరేశలింగముగారు కే ఈ కివికాలయు 
౧ఎన చా ఏ -న చొాంక మనియు (శ్రీ, రామక్ళన్లక' విగారు2 ౧౧౬౫ 
ఆనాడు ప్రానీయున్నారు, కావున నీకవిరెపేమ్సి యితనియన్న యైన 
రాయశ్ళష్తుండేమి క్రీ, *, పదునాఆవశతాబ్లీయొక్క_ మూండవ 
సారు చపావములలోనివా రనుట స్పష్టము, నిశ్చేయముగ నీయేంట"ే 
పుక్తక్తై ఈయేయంగీర్తి శేషు లైరని చెప్పుటకు వీలు ళేదు, 

సునశీణాపరిణయము.. ౧౫౩వ సంవత్సరముతరువాతను, ౧౫౭ 2-వ సంవత్సిర మునక బూర్వమును రచింపబడె ననుటకు నొకనుదుర్శన మిందు. గాననచ్చుచున్న ది, ద్వితీయాశ్వాసము నందు శివ్ర ౭డితు తపస్సుచేయాచున్న రాజాకడప, మాయా బాహణునివేన ము వేసికొని వచ్చి తనని; స్థలము చెప్పుటలో నిట్లు చెప్పెను ;__ 
క "పెనుగొండ నిలుతుం దజుచుగ 

మున సనన, ధవాఘ్థం ఉొకండు మము గిరూడుక రాం 
జనవున సకలజనంయబులుం 
బని వేయ గొదవ లేని బలగమతోడక్. 

| గించుటకు నప్పుడు పెనుగొండ గొప్పపట్టణముగన్ను రాజధానిగను 

ఉండవలెను, లేనినో కేషసారస్యము కానుపించదు. ెనుగొండకు 

తిరుమలరాయలు ౧౫౬౭ లో తనరాజధానిని మాచ్చెను. అచ్చట 
౧౫౪౭౩౩౫౩ వజకు నుండీ యచ్చటినుండి యాయే్ంట చం దృగిరికి రాజ 

ధానిని మార్చెను.3 

కానన ఈ కాలములోనే యి కావ్యమును కవి రచించి 

యుండవచ్చు నని మన మూహించుటకు వీలు కలదు, పె పద్యము 
నందలి కధనాఢ్యుండు ' అనుపదము శ్లేవచేం గుబేరునకున్యు తిరుమల 
రాయలకును చెల్లు ననికూడం దోంశెడిని, 

కృతిపతి = ఈ కృతి నంకితము పొందినవాండు. ఫులీజాల 
రామయామాత్యకుమారు. డైన సోమయామాత్యు డు 
(౧. ౧). కవి యీతనివంశమను, ఈతనియేలిక మైన. కోశేటి 
రామరెజావంశ్లమును సవిస్తరముగ వర్మించియు న్నాడు. కృతిపతియు, 

నాతేనితమ్ముం డగు అబ్బన్నయుం దప్ప నీవంశేమునం దితరు లెవరును 
రాజులయొద్ద గొప్పయుదో్యోగములలో నున్నట్టు కానరాదు, వీరిది 
కాళ్యపగో త్రము, సోమయ్యకు "నేడవపురుషుండు మల్ల య్య. ఆతని 
చాల్ల వకొడుకు పోచన్న ఆతని పద్దకొడుకు నాగన్న ఆతనికడసారి 
మూండవకొ డుకు పోడన్న్య ఆతని పెద్దకుమారుండు దుగ్తయ్య,. 
దుగ్గయ్య కెద్దజు కొడుకులు; రామయ్య, వీరయ్య, రామయ్య భార్య 
తిమాంబ, ఈదంపకులక 'బెద్దకమారుండు సుదమీణాపరిణయకృృతిపతి 

పులిజాల 

| యెన సోమయానూత్యుండు, ఆకనికి ఎల్లయ్య అబ్బన్క కోటయ్య 
డుగ్తయ లను తేమ్ము లుండిరి. వీరిలో అబ్బన యనునత (డు. కోచేటి 
రామరాజునొద్ద ెన్యాధిపుడుగ నుంచెను, సోమయామాత్యుని భార్య 
వె కోంకము, కొడుకు వెంకటయ్య. ఇంతక ౦ టె వీరినిగుటించి. మనకి 
నధిక మేమియు: చెలీయదు. | 

నివాసస్థలము ఫా ఛ్ర్రంథేక ర్త నివాసస్థలము గాని, కృతిపతి 
నివాసస్థలము గాని నిశ్చయముగ6 చెలియుట లేదు. గ్రంథకర్త. కృతి 
పతినిగుణించి (వ్రాయుచు “మహావాట్ట చాడాలిపట్టణ,శ్రీకిరీటం బస... 
కొలువుకూటంబునల *4 గూర్చుండి తన్ను పీలీపించినటు " వాస్సీ.. న్డ్ mM లీ యున్నాండు (౧, ౧౨); కాని యీాచాదాలీి యెక్క_డ నున్నదో 
శకెలియదు, శ చాగ్గాలీ* యను గ్రామ మొకటి బళ్జొ"రిజిల్లా హూరపన: 
హల్ళి 'ఆాలుకాలోే. గలదు. కోచేటిరామరాజు మొడలయినవారు దత మండలములలో "నే చిన్న జమికాదారులుగ నుండి రని తోంచుచున్నది. అయినను ఇది యింకను శోగ్ధింపవలసినవివుయము, క ఆం ధ్ర్మశవులచర్మి కృయ్యు తావ ఫౌగము, 

2. తెనాలి అన్న య్య, ఆంధ్రపత్రిక - 
8. Brigg’s Ferishta; vol, 8, p, 24]. 

సంవక్భ రాదిసంచిక్ష ౧౯౧౯ ౯౯ ప్రట, 



అన్నయ్య 
బుదతీ శశాపరీణయ కావ్యము వా సుదకీ ణా పరిణయ మయిదా 

శ్వాసములకావ్యము. ఇందు రమారమి తొమిదివందలపద్యములు 

కలవు. ఇందు నూర్యపంళపురా జయన దిలీఫునిగుజించిన కథ కలదు, 

కాళిదాసు(డుకూడ తన రఘువంశ కావ్యమును ఈరాజుచరీ త్కయు 

తోడనే ప్రారంభించెను. కాని యితేడు సుదక్నీణను వివాహ నూడీ 

కొంతకాలము ప్రభుత్వము చేసినతరువాత జరగినవృత్తంతేము రఘు 

_వంకశీమునందుం. చెప్పబడెను. ఈకావ్యమునందు వివాహమునకు? 

బూర్వము జరగినవృత్తాంతము వరి ంపణబకినది. దిలీపునకు నిందు 

మతికిని జరిగిన వివాహముతో నీకావ్యము ముగి యును. ఈ కావ్య డకయు కొల్వు దీర్చి యుండ ధూమక్రుం డను బోయ వేటకాండు 

వచ్చి సింహా మొకటి దేశీయ నంతయు. బాడుచేయుచున్న దనియు, మందలి కథ సం, గ;హూముగ న్నీ కింద నిచ్చుచు న్నారము : విలా 
త 

_అంశుమంతుం డనురా జోకఈ డయోధ్యాపురంబు "సీలు 

చుండెను. అతండు మాళవరాజుకూంతు రగు భానుమతిని పరిణయ. 

మాడేను, వారీ శన్నాళ కును సంతౌనము కలుగదయ్యెను, అంత 

నంశుమంతు(డు రాజ్యమును మంత్రి, కొ ప్పగించి, భార్యను వెంట? 

గొని మేరుపర్యతమున శీథ శివునిగూర్చి ఘోరతప మాచరింప 

సాగెను, అతడు చేయుత పమున కిం ద్రాదులు ఇజజుచి శివునికడ కేయ్మి 

అతండు కోరినవరము లొసంగు నున్ సడుకొనిర. వివ్రుండును వల్లె 

యని వారీ నంపీ “అర్థార్థి కల్పశాఖి* యగు నిజభ కని జూడర మని 

పార్వతిని బిల్సెను. 6 రాజులు దుష్ట చిత్తులు, చారీకి భ*వశుద్ద్ధి యుండ 

దని యామె పలుక నీ సం చేహమును దీర్చెదను నాతో రి మని 

శీవ్సుం డా మెను దోడో_నిపోయెను, అట నంశుమంతు(డు భోజనముం 

'జేయందలంచి అతిథికొజ *దురు చూచుచుండెను, ఇంతలో నచ్చటికి. 

ముసలీ టా, బాహణదంపతులవేవములతో పార్వతీ పర మేశ్వరులం వచ్చి, 
తమకు నము లేనరదున వగచుచురిడ నోక సిద్దుండు దము కనిక 

6ంచి. మేరు ప్రాంతమున దళ మొశరీంచుచున్నే అంకునుంకుని 

భార్యాసహితమగా కాళి కాదేవికి బలీ యిచ్చిన నామె ప ధ్రుసొదించు 

నని చెప్పే ననియ్కు వా రున్ననెలవును జూప కలదో మనియు6 

బలి_రి. అప్పు డా రాజదంపతులు తము చెల్బు కొని (హార్చణ 

తత్ప్సరులై కపటవేసధారులను చెంబడింప సమకట్టిరి, అది. చూచి 

. ఖీవుండు సోమాత్క_రించి, నిజభ కునికి పుత్మవర మొసంగ్కి పాశథుపతా 

ప్ర్రమును సమం, తృకముగ నన్నుగ్కహించి చనియె, కొన్నాళ్ళకు 

భానుమతీ దేవి యొకశుభలగ్నమున నొకసుతునిం గాంచెను, అప్పు 
డొకాళీవాతీ వానికి దిలీపుం డని నామకరణముర జేసెను. దిలీపుడు 
దినదిన ప్రవర్గమాను(డై యావననంతు(డు కాంగా, 

దతనికి బట్టము గట్టి తపము6 జేయ వనమున కరిగాను, 

అంకుమంకు? 

వనధర విద్యు నాలిక లను విద్యాధరదంపతులక గంధగజు6 

డను ఫు 

' .నిడుకొని విశ్వామి క్రు, నితపోవనమునం బ్రవేశించి, అందు స్వేచ్చమై 

. విహరించి సీధుపానముం. జేయుచుం డెను. ౪ అది చూచి విశ్వామిత్రుడు 

 నుహూ ప్రలడై రామసుంయవు గమ్మని యావిద్యాధరునికి శాప మొసం 

'నిజప్రరమున శకేలక 

తు శ్రుండు జనిం చెను, జకనా(6 డతడు కొందజప్పర'సల వెంట 

౧౦౭ 

గను, అంతట నతడు రాకుసాక్ళతి వహించి మాయావతి యనువుర 

మును నిర్కి ంచి రత్న చూడాఖిధానుండై పరంగుచు, నన్నిలోకములను 

జయించి యం ద్రునిఠరాజధాని యెన అమరావతి పి దండువెడలెను, 

మొదట నత డిందు నోడించి జయలక్రీకర గృ గ హణ చెంనర్పనెంచెను 

గాని జయంతుండు శ విజృంభించినందున నప్పతేక ముట్టడం జూలీంచి 

బృహ్యనుగూర్చి జలధర్మా కృీమమునం దపముt 

జేయంబోయెను, 

దిలీపుడు వై భవముతో రాజ్యము చీలుచుం డేను. ఒకా? 

దాని చెట్లయిన సరిహరింపవలయు ననియు వేండుకొ నెను. దిలీప 

డంత చేయువిడలి, సింహమును వేటోడి బాణ మేయ నది యదృళ్యమై 

జెంది యిట్లని తనకథను దెల్పెను: గ నేను హరిణ 

యను అక్చరను, ఒకా డిం ద్రు+డు నన్ను! బిలిచి నీతహవ్యమునీ 

తపము6 జెఅుప(బంచెను. "నేనును వల్లె యని యెంత ప్రృయత్నించి 

నను ఆముని నిశ్చీలుం చైయుండె. అంత చీ నాతేనికరిశము గీరీ 
సీంపహూము గీశె నిదిగో చూడు మని పల్కు నతడు కోపించి నన్ను 

సింహమూ ర్తి ర్ సంచరింపు మని శపించెను, "బే. నతనిని వేయుకొన 

నతండు కరుణీంచి € దిలీపునివలన నీకు ముక్తి కలరగ(గల దని చెసె ప్పెను 

అంతకుముం దోకనాడు చనారదు. డీం ద్రునికడకు వచ్చి “రత్న 

చూడు డనురాకు సుండు బ్రహ్హవలన6 దా ఛన్వరిచే మృతి నొందునో, 

వానితల వేయి వ వేరా లసనట్లు నరముంబోొంబదె”' నని చెప్పెను, అప్పు 

డింద్రుండు బ్రహ్మను ప్ర ప్రన్నింప నత డొకానొకకన్యను పరిణయ 

మాడు బ్ దిలీఫుం డతనిని సంహరింపం గలం డని పల్కెను. ఆలతాంగి 

ఎవ్వనీఫు త్మికయో వినలబడరాదయ్యొ, ౫ ఇట్లు చెప్పి యాయప్సర' 

యదృశ్యమయ్యును, 

అప్పుడు దిలీపుని వెదకీకొనుచు నిజనైన్యములు వచ్చిచేశెను, 

Uy 
న్యనుగూర్చీ రయెలుంగుదువే యని యడుగ నత! డిట్లు చెప్పసాగాను 

“చే నెకనాం డుద్యానవనమున _విహరించుచుండ నొకజేగచేం 

దజుమంబడుచున్న చక్రవాకి వచ్చి నాశరణు వేండెను. అంతట 

చేను చక్రవాళకి కభయని స్ప స్ట మిచ్చి డేగను భస్మ మొనర్చితిని, డేగ 

శాషసావోరమునం బడెను. చృక్కవాకియు త్ర యయ్యు. అప్పు 

డాశ్చర్యచకితుండనై కద్వ్యత్తాంల్ వనుడుగ న్యాస్త్రీ యిట్లని "చెసె ప్పెను 2 

 సేను సాధ్యలోకాధిపతి యగు చంద ద్రుపాలునికాంతురను. నాళం డి 

దిలీపుడు జరిగినసంగతి తనమం,తి, యగు సుదర్శనునికిం 'చెల్పి యాక 

కిని మగధరా జగు సురథునికిని జాల అ న్నే వామ. ఇ ట్లుండ రత్న 

చూడుడు మగధరాజుపైె దండె త్సి చంపకావతిని ముట్టడింప్క నతం. 

ప్రతాపాన్నికి తాళలేక తొల(గిచన్సి శాండిల్యముని 

యొద్ద కరిగి రత్నచూడుని సంహరింపజాలు సుతు నిమ్మని వేండెను, 

నమృనియుప దేశానుసారమున  సురథుండు .గంగాతీరమున 

డా రాక్షసుని 

అంత 



౧౦౮ 

యజ్ఞ మం జేయ . అన్ని పృత్యకుమై యొకకన్యను ప్రసాదించి, 

సుదకీ ఇ యని నామకరణముం జ్రేస్తి సి యదృళ్యుండయ్యె,. "ఫాన్నివత్స 

రముల కాబాలీకకు, యొవనము ప, _ప్ర్ంచె, ఈసంగతిని. కలహ 

భోజును 6 డగు నారదుడు రత్న చూడునకం దెల్ప నఠండు చంపకా 

వతిసె మరల దండెత్తి “నీకొమా_ె నిచ్చు టొండెె నీరాజధాని 

దహన మగు టొండేి నని సంచదేళే. నుంెపిను. అంతేటం నతడు 

'చేయున దేమియును లేక. విస్ణుబేవుని చ్రార్థింప నత డా పురమును 

సీను చిటుకు మనకుండ " బ్రవనివసేంటు'శై లమనకం జేర్చెను* 

శామసుం జీమోసము గ,హీంచి నిజః పురం బున కేగి సురథునినెలవు 
ల 

కనుగొన చారులం బంచె, సే నొకనాండు సుర్థుని పౌధయున శీయప 

చక్రి నై ఇ తిని, అంత నతండును శ్వేన మయ్యె *, ఇట్లు చెప్పి ma 

సాధ్యలోకమున కరిగే.” ఇవ్విధమున సుదకీణనుగూళ్చి 'తెలిసీకొ 

దిలీ పుండు నున నృథానలత స్త స్తు డయ్యెను. అప్పుడు రౌాద్కృవదనుం డను 

రాక్షసనుం త్రి  వినీథి చేయుచు హో! సుదతీణా!? యని విరహార్తిం 

గుందుచున్న రాజును గాంచి 6 అకండే సుదక్మీణను వరించుదిలీపుగా 

(గ్రహించి, వానిని సుదర్శనుని 'తనవిమానమున నిడుకొని యేయ 

చుండెను, ఈసన్నంెలిసి దిలీఫ్రండు రాక్షసుని వధించి పువ్భుకము 

నెక. కోంతద. మే నచ్చట నోకయుచ్యా నవనము గాన్ఫింప 

దిగిరి, అప్పుడు. వనదేవత వారికి ప శపృత్యకుమె సుదక్నీణ యచ్చటచే 

విరహ బాధ నోందుచున్న దని. తెలుపణగా వారు. _సభీజన పరివృతే 

యైన సుదక్నీణను డోసీ0* అట్టు సుదఠఖ్నీణాదిలీఫు లన్యోన్య సందర్శన 

భాగ్య మనుభవించుచుండ నోకఫులి లేడిపిల్లను దజుముకొని వచ్చి 

నందున త్రీ లందటును కలయొక దారిని పొలీర, 

సుదక్షీణాకర గ్రహణ మొనరీంపకవూర్వము రత్నమాడుని 
దునును నించి దిలీపుడు నిజిప్రరమున *ేయి నైన్యముల సమకూర్చు 

కొని మందర శైలముమోందికి దాడి విడల్యీ మాయావతిని ముట్టడించెను, 

అంత. దుమల యుద్ధము. ప్రారంభమయ్యెను.. అందు దలీఫుడు రత్న 
చూడుని పాశుప శాస్త్రమున సంహరించి అతనితనువును బడబాగ్ని 

మధ్యమున వై చె చెను, తరవాత నోకళుభలగ్న మున సుదక్షీణాదిలీపులకు 
మహాచె వై భవముతో ఏవావామవరోర్స వము జర గను, 

యము, అయినను సుదకీఇకథ చివర. రెంచాళ్వాసములలోమా త్ర తయ 
: వచ్చును, మొదటి మాంజా శ్వాసములందును దిలీఫునికథయే. వర్ణి ంపరి. 

బడినది. ఈ కావ్యము రసముగలకావ్య ములలో. నొక్క-టి యని. ప ప్ప 

వచ్చును. నుహాకావ్య మని కాని. లోకోత్తర మెన దని కాని వెప్పు 
లు. టకు వీలు. లేకపోయినను ఇందలి. కవిత్వము 'సలక్షణమై మధురమై 

-. కర్ణరసాయనముగా. నున్నది 3. యని శ్ర పీశేశలింగముగారి యభిప్రాయ 
ల . | ముతో. "ేకీభవించుచున్నాము.. పాళ్చాత్యస్రైహిత్యవిమర్శనకా స్రైను " 

స సారమ్సుచూచితి'మేని, ' ఇందు. శేపాత్రయొక్కయు. స్వభావో్మోల | డ్ 
న్ నమ్మక కానరాదు. . నాయకుడు రీచ్చడు, నాయిక. నుదక్షీణ శ్ర : : 

కాబోలు కవి యీ మనోభావమును 

కావ్యవి కేనములు ; లా ఈ కావ్యము పేరు - సుదకీణాపరిణ 'మంచివాం! - త్రనిపించుకొన నుష్మాత్రలు 

అన్నయ్య 
' చాయకు(డు రత్నచూడాసురుడు, వీరితరువాతం - జెప్పందగినవారు 
దిలీపునికం డ్రి అంశుమంకు(డు, సుదక్నీణతండ్రి సురథుండు, .-విరిలో 

నాయిక "మనకు విరహవేదనకాలనుందు నొక్క సార్కి 

' వివాహాసమయమున  నొక్క_సారీమ్మాత్రయు కిలందెకాలము కాన 
వచ్చును (౫-వ ఆళ్వాసరు ). అప్పుడైనను _ఒక్క_మాటకూడ మాట 
'లాడదు, కావున నామె దెలీపునికొజకు విరహతాపయు పడునట్టియొక 

 చక్కోన్ని ప్రీ యన్నమాట తప్ప నా మెనుగుజేంచి మన మామెమాటల 
. వలన గాని చర్యలవలన( గాని యేమియు. నెటు జాలము, ఇళ 

నాయకుండుమా త్ర, త్ ఘు మనకు బెక్కు_ సారులు కానవచ్చును. ఎన్ని 

సారులు కానిపింబినను యుద్ధము చేయంగలవాండు  వేటాడలణల 

చుండ ర శ్శ్శేతను6 డనురాకు సుండు నన్ను బలి మై బట్టరా చేను | వాండు, ఫ్రీగ మహీంప గలవాండుగం గానవచ్చును. మొట్టమొదట 

నిం దు (డు పరాజితు.డై తనయొద్దకు రాయగా నాశ్రనిసాయమునకుం 

ని | భవః యత్నించుటయా, సింవాము బాధ ప ల్లైవారికి( దొలణించుటకు 
వేడుకుం బోవుటయా నాయకునియొక్క పరోపకార చింతను గొంత 

మజీయు: 

వజికు . నూచించుచున్న బి, యివి కాని శృం-గార పృబంధ మని 

వూర్తిగం జి తృించుటకో 

యత్నము చేయలేదు. ప్రతివీరం డైన రత్న చూండునిచర్యలు 
నాయకుని-చర్యకం చె బాగుగ వర్ణి ౦పంబడినవి. ఇతం డిం ద్రునిపట్ట 

అాముమోందిక్, సురథుని చంపకావలిమోందికీ దండ త్తి పోయిన డ ప కరం 
wr) 

ములు చక్కటలానే వర్ణ ంపయడినవి కాని భారత, భాగవతములలో 

హీరణ్యకళివుండు మొదలయిన దానను లమరావతిమాందికి 6 బోయి 

నప్పుడు చేయయుడినవర్షనములకు సరీరావు, నాయక్రునితలిదం డ్రు FE 

లయిన భానుమశ్యంశుమం కులస్య భావే లనము చక్కగ జేయ బడి. 

|.నది, వారో కపటవేనధారులెన శివపార్వతుల కై తమదేహములను సవ. 

ర్పించుటకు 

| మంఠతీయు నొక్కంసారి చెల్ల డి కాంగలదు. పాత శత్రయుక్క_స్వభావా 

_విష్కారమునకు నొక్క_చిన్న ప్రసంగము చాలును, పెక్కు_ పద్యము 

లక్క_జ లేదు. అంశుమంతు౯డు దిలీపునకు శాజ్యయ గట్టి యరణ్యము 

'నకుం . బోవునప్పుడు కుమాళునకుం (ట్రజలను చక్కర జూడు మనీ 

వేసిన బోధవలన ఆతనిస్వభావము వెల్లడి యగచున్నది. . ఇ ట్లీకోవ్యము 

సిద్ధపడిన ప్ర సంగవర్ష నము6 జోా-చిన వారిస సచ్చారిత్ర్మ 

నందు దమగణ ములవేం జదునరులగ్ “ర వమునక్షుం చాత్ర మె “ఆహా! - 

 అంసమంకు(డు, భాను. 

నుతియు నను వా రిద్దఅ..  శదువసలక నితరులయెడ నగారవము 

"కలుగు నని కాదు. ఇతరుల విమయమై యౌదానీన న్యభౌవరు 
| కలుగును, 

ఈకవి జాతీయములు సామెతలను అచ్చటచ్చటం బద్యములర 

దిమిడి. కావ్యమునకు శోభ తొచ్చెను. అందులకు. గొన్నియాడా 

'వారణిమాలు! ఆవాల . ల 

ేదశెవు. లీంక నరగడిం శెట్టసన్నం డీలు. (౨= ౫౧) ల. 

(౨ = = ఒర)”. “6 చూడుబోయెడుతీవ కాళ్ల 6 దవిలెన్ ”. . 

వ వా బో ) a - ఒం |. “అడంకోయిద్సశ్ర్యకిర్థ ఇ మదు కైనట్లు?. 



వ 

._తెలూకాయందలి -గామము, 

జమోకొదారీ -గామము,. 

యందలి గ్రామము 

దత జమికొదార్నీ (గ్రామము, + జకర్యా. 3౨౩ క (౧౯౩౧) 

అ వన తొ రు-అ న్నా 
టి మ్భుడునకు (ముక్క గ6 బోయిన. గుడి మిందం బజి డినయట్టు ' | 

ల. 
(౨-౭౦) 

(కావల గాచినవెన్నల గాదె బ్రశువి (౨-౭౪) 
6 కతక్షం గాళ్లు ముంతకుం జెవులు గల్చీంచినట్ట్లు (౪-3) 

" . “కుంబేటికొదమకు( గొమ్ము చూప్రనట్లు ) (ఈ - ౨౫) 
' అచ్చటచ్చటం గొన్ని విడివర్ష నలు జు "చిత్య యు గల్లీయాన్న వి, 

ద్వితీయాశ్వాసమందలి మాయావాహణం బ్రాహణీ (శివ పార్వతుల) | 
న్ ' దలీ జమోకొదారీ గామము, చర్యలు, కృతీయాశ్వాసమునంటలీ ? బోయ వేయు గానివర్షనయు, మాట | “ మ త! 

లును ప్ర నీయములు, 

మాదిరి కొన్ని సీసపద్యములను రచించినట్లు కానవచ్చు చున్నది. 
ఈ కి డ్రిందికొన్ని యుదాహర ణములను జూదుయు; ని 

వీ అర్య'సన్నుత మహాక్షై ర్యనిర్ది తపం 

చాణుచే రక్షీత బాణు చేత [౧-౨ | 
: క్ర అపరంజి బలుగట్టు యతినునంబులగుట్టు 

విలుుగా. నిలుగా ఇళలయునతని. [> O౧౬. య cn 

రీ శా జి క క | ' స్ ఎేశున్యరసవసాభ్యర్ల ముల్ కర్లముల్. 

మాననివాసంబు మానసంబు, [> ~- 2 

కీ వై దూర్యరుచి మించువన్నెలు కన్నులు 

'తపనీయవిన్ఫూ _ర్టిం దొొలుం జెవులు. [2 = ఎగ. 

నీ, అది సుధాకరబింబ మానొకో కాదొకో . 
కాదు. చక్కని నెమ్రైగంబు గాని. [ఈ - ౧౧౩. 

(కొ. నేం, ల, ) 

అన్న లూ రు --- కడపజిల్లా ప్రాద్దటూరుతాలూకాయం. 
| ద్గీ (్రానుమూ. జనసంఖ్య ౧3 ౧౦ ( ౧౯౩౧) 

అన్న వర 9. ౧౪ గుంటూరుజిల్లా, తెనాలీతాలూకా 

యందలీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౮కీ౬ (౧౯౩౧) 

శా _ జనసంఖ్య ౬౬౭ (౧౯౩౧) 

పె కృష్ణజిల్లా దీవితాలూకాయందలి 
శ్ జనసంఖ్య ఏ ౬౬ (౧౯౩౧). 

రో గుంటూరుజిల్లా చాపట్ల తాలూకా 
_జనస సంఖ్య ౧౩౮౬౫౩ (౧౯౩౧). 

x, గెట్లారుజిల్లా పొదిలీతాలూకాయం 

ఛభదా చ్రౌాచలంతాలూకాయందలి. 

౨౮౦ (౧౯౩౧), 

ఇము'తొలూకాయందలి జమోకాదాదీ గ్రామము, 

(౧౯౩౧౫. 

త పళ్చిమనోడావరీజిల్లా శీమవరము | 

౧ర౯ 

౬ కర్నూలుజిల్లా. కోయిలక్రుంట్ల 
తొలూకాయందలి గ్రామము, జనస సంఖ్య ఈద ౨ (౧౯౩౧). 

జ, సంటూరుజిల్ల్యా నర్భారావువేయ 
తాలూకాయందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౨౦౦౮౯ (౧౯౩౧). 

రా నెల్లూరుజి లా కావలీతాలూకా 
_ | యందలి గ్రానుము, జనసంఖ్య ౧,౭౮౯ (౧౯౩౧). 

దొ నెల్లూరుజిల్లా దర్శీతొలూకాయం 

జనసంఖ్య ౯౮ (౧౯౩౧ $ి. 

౧౦. కృష్ణజిల్లా, నందిగామ ఈ'లూకా ' యందలి (గ్రామము, జనస ఈకవి తనకం కెం బూర్వకవులయొక్కయు, తనకాలమువారి | (౮ జనసంఖ్య ౫౨౯ (౧౯౩౧). 
యొక్కయు. కావ్యములను జూచి వారీకావ్యములలోని సీసపద్యముల ౧౧. కృవ్లజిల్లా 

రం య 
నూజఏీడుతౌలూక్రా 

యందలి జమిక్ దారీ గ్యానుము, క ౧౦౦౯ (౧౯౩౧). 

౨ తూర్చుగోజావరిజిల్లా పెద్దాపురం 
తాలూ కాయందలి గ్రామము. జనస సంఖ్య ౮ (౧౯౩౧). 

౧౩, తూర్పుగోదావరి ఏజెన్సీ జిల్లాం 
జమోకాడారీ గా మము. (గ | జనసంఖ్య 

౧కి, విశాఖ పట్టణయుజిల్లా, ఫీమునిపట్టు 
జనసంఖ్య ౧౧౬౨ 

OU. విశాగుపట్టణముజిల్లా, 

జనస సంఖ్య ౯౭౮ (౧౯౩. ౧ ):. 

గొల్తాండ 
'తాలోకాయం దలీ గ్రానుము, 

౧౬. విళాఘపట్టణముజిల్లాపాల్కా_ండ 
'శౌలూకాయంచలి చ్రానుము జనసంఖ్య ళం (౧౯౩౧). 

౧౯. విశాఘపట్టణముజిల్లా పీరవలి 
య. 'తౌలూకాయందలి జమిక దారీ. గామము, జనసంఖ్య 330, 

అ న్న న రప్సా డు — - గుంటూరుజిల్లా, నర్భారావు కేం 
తాలూకాయందలీ. ఈనారిర్ర్రామను, జనసంఖ్య X93 (0230) | | 

అన్న వరముల గ్ర గ వారము --- విశాఘుపట్టణయ 
జిల్లా బొబ్బిలి శాలూకాయందిలే ఈనాం శ్రానుము, జనసంఖ్య ౬౬౨. 
(౧౯౩౧). 

ల న్నన నము ద్ 0 -- - కర్నూలుజిల్లా, మార్కాాఫ్టరం 
తౌలూకాయందలి ఈణాం గ్రావకు. జనసంఖ్య ౧క౧౧ (౧౯౩ ౧) 

అన్నా. మ. ' ఆసీయాఖండమందలి. తుర్కీ-దేశమలోేని. 
| యొకపట్టణము. ఇది బాగ్చాద్ స సరిహద్దులో కయ ప్రీ కీని నదియొడ్డున 

2 నన్నది, -.దీనియెదుట ఫలవంతమైన సుకేత్స త్త, మలంగల. చిన్నచిన్న 



: సంనుమునకు? దనరాజ్యము నొప్పగించిపోయెను, 

౧౧౦ 

ద్వీపములు కలవు, ఇది యెడారీనడుము నున్న పట్టణ మసటచే చాట |! 

సారాలు విరమించుటకై మిక్కిలీ యుపయోగకరముగ నుండును, 

పూూరష్టకాల ముండిన నాల్హుదుర్లములగు రు లీచటం గలవు, 

॥ అన్నావివనోన్నా — (౧౬౯౩ - ౧౭౪౦ y రస్నా 

దేశమునకు. జృకృవర్తిని ఐదవ ఐవన్ అను రాజానకుం గూంతురు | 

పీటర్ ది గ్రేట్ అనువానికి సవతిెల్లెలు. ౧౭౩౦ లో ఇండవ 

పీటర్ చనిపోంగా నీమె రాజ్యమునకు వచ్చెను. ఈమె న్వేచ్చగ 

నిరంకుశముగ 

ప జలను మిక్కిలి పీడిం చెను. 
(గ 

॥ 

' అన్నాకోమ్నేనో —_ (౧౦౮౩ లా ౧౧౪రా :భ జంట 

యిన్ దేశపురాజప్యుత్సి, ఈమె విదుషీచరి తృ గృంథమును వ్రాసెను, 

పండితులకు నా శ్ర య మిచ్చెను. ప్ర ప,ఢమ అ లెగ్బెయస్ (Alexius 1) 

అను రాజునకు సతు. ఈమె ర్త ర్తెపేరు నిసెఫోరస్ బృయన్ని 

యస్ (Nicephorus Bryennius ), తం డ్రినుర ఆసమయమునందు 

నీమె యాతే నిరాజ్యము తనభర్త కిమ్మని వు. కాని యాత. 

డందుల కొప్పుకొన లేదు, తరువాత నీమె తముండు రా జయ్యెను, 

అతనిని జంప నీమెకు ట్ర పన్నెను, కుట్ర, వెల్ల డియెనందున నీమియ్ము 

నీమెళర్త రయు శ్రీ సుచమునసం చాతిపోయిరి. తరువాత నీమె తేన 

కాల మంతయు  విద్యావ్యాసంగమునం జే కోడెపెను. ఈమె “అలెి 

యాడ్ ” అను కావ్యమును రచించెను. అందు తనతం డి చరి తృమును 

వర్ణించెను, 

అ న్నాజీద త్తు — శివాజీయుక్కు_ | విశ్వాసపా త్రులస 

.. సేనానాయకులలోే నొకండు. ఇతండు' మిసల శౌర్య ళాలియై యేక 

యుద్ధములందు శివాజీకి దోడుపడియుం డేను, శీ ఫశ, ౧౬౭ ౦-వ 

"సంవత్సరమున శేప్వా,  నీలోపంతుసోనదేవులకు _ సహాయుండై 
వడలనడంచెను, _యితండు మొగలాయీాలను ముహారా స్థ్రమునుండి 

ఆఫ్ జుల్ ఖానుమరణానంకేరము మహారా పులు విజాపురరాజ్య ప్రదే 

'శ్రముల నెనీకముల వశము శావించుకొనసాగిరీ, వానిలో కోల్హా పుర 

సమో పమందలి పన్హాలాదుర్దము నన్నా జీయే వశము చేసికొ నెను, 

మజియొకసమయమున నితంయు హూుల్లీ నగరమును జయించి యచటి 
మవ స్వా గార ముల స్వాధీనము గావించికొచెను, శివాజీ దక్న్షీణదండ 

యాతృలకుం బోవునపు డతనిచే నియోజితుండై యన్నాజీ సరిహద్దు | 

“జీళములం బాలించియుం జెను,. శారంగచేబువలన నిమం తి శతు 

డిల్లీ కి బోవునవసరమున శివాజీ యశన్నాజేయాధిపళ్యముగల యొక 

os రాజ్యాభిషేక సమయమున ఛత్రధారణ మొనరించెను, శివాజీమరణా 

బు. నంతర మితే(డు- సంభాజీకి విరుద్ధముగ( బనిచేసియుండుటవలన నతండు 

జయించి, శింహోస న న ముక్కేవతోడణే యన్నాళీని చంపింెను, 

ప్రభుత్వము. చేసెను. బిరన్ అనువాం డీమెక్సపకుం 

బాత్రుం డయ్యెను, వాని కీమె మం తృిత్య మొుసంగినందున వాడు | 

' ఆబుకాసనములు దేవాలయమున నున్నవి. 

కాయందలీ ఈనాం గ్రామము, ఇచటి జనసంఖ్య ౧౯ 

ఇతండు శివాజీ. 

అన్నా పురము = గంజాంజిల్లా తెక్కలి తాలూకా 
లోని జమౌక దారీ గ్రామము, ఇచటి జనసంఖ్య ౧౮౭ (౧౯౩౧), 

అన్నా రెడ్డీ పా లెం --- నెల్లూరుజిల్లా కోనూరుతాలూ 
కాయందలీ చ్రామము జనసంఖ్య ౧,5౯౩ (౧౯౩౧), 

అన్నిగరి.. 

జిల్లాలో నున్న నవల్ సంద్లోని' యొక గ్రామము, ధార్ వాడ్ నుండి. 

— బొంబాయి కోస్తాలోని ధారొవాడ్ 

 ఇదగొమింయాం బళ్లారికి నెళ్టురస్తామోంద "న్నది ఈగ్రా మమునకు 
నకిమహోరా స్ట్రయిసపదారియెక దే సేపును కలదు, ఇచ్చట కాయ. 

ధాన్యము, (ప్ప _త్రీయొక్కవ్యాపారము విశేషముగా కలదు. ఇక్కడ 

ప ల్రీవారవసు సంత జరగును, ఈగా గ్రా మముయొక్క_ విశేవ మే (UU 
మనంగా ఇచ్చట నమృ లేశ్వరుని ే వాలయ మొకటి గలదు. దీనిని 

జఖ నాచార్యులు కట్టించె నందురు, ఇది ౭౬ _స్పంభములమిోంద నిలిచి 

యున్నది. ౧౧౫౭ మొదలు ౧౨౦౮ సంవ వత్సరముల నడుమ లిఖించిన 

౧౧౬౧-వ సంవత్సర 
ముస బిజ్జలు( డను కలచురియోధు(డు పడమటిచాళుక్యుల నోడించి, 
అన్ని గిరిని ముఖ్య పట్టణమగా  'చేసిక్రా నెను, ఆంగ్లేయ ప పృభుత్వము 
యొక్క. ఆదియందు నీపట్టణము నిపానిప ప్రభువుజాగీరలో నొకటిగా 
నుండెను. ఆటుపివట ౧౮ 3౯వ సంవళ్ళరయున బీ, బ్రిటీషువారి కి, కిందికీ 

వచ్చెను. ఈ పట్టణమందు. నాలుగుపాఠళాలలు గలవు, అంనులో 

నొకటి చాలికలకకగాను నియిమింప బడినది. 

అన్ను వురను -- ౧. గంజాంజిల్హా పర్లాకిమిడి తహ 

శీల్ లోని జమిక- దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య కి౯౭ (౧౯౩౧). 

9D, గంజూంజిలా, ప రాకిమీడి "తిలకూ 
య య 

(౧౯౩ ౧). 

అ న్నూ రు — చిత్తూరుజిల్లా ఫుత్తూడుతాలూకాయందలి 

జమీోక దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౧౨ (౧౯౩౧). 

అన్నూరుక స్వా. చిత్తూరుజిల్లా పుత్తూరుతాలూకా 
యందలి జమికొదారీగ్రానుము, జనసంఖ్య ౯౩ (౧౯౩౧). 

అ న్న్న బోయినిప ల్లి — నెల్లూరుజిల్లా, కందుకూరు తౌలూ 

కాయరిదలి జమాకాడాకీ గ్రామము. జనసంఖ్య ౫౦౭ (౧౯౩౧). 

అ న్న రావు పీట లా - కృష్ణజిల్లా, నూజవీడు శోలూక్రో 

యందలీ ఈనాం గ్రామము, జనసంఖ్య విరాజ (౧౯కీడ), 

అన్యతః స్ట న్లత్ము __ కరు క్నేశ్రమునరిదలీ యొక 
సరోవరము ( కళ పథర్రైన్నాంము., 9 ౧౧. ఎ ౧. Ey 

ఆన్యశాను షఫత్తి  ._ . మిమాంసకలనుతమున నొక 
ప్రచూణము.' ఇది అర్థాపర్తేింకేర్ణతేము, బలిసిసభదృయ్య పగలు ' 



అన్య శానిద్దము- అ న్వరు ద్దీ నుఖాను 
భుజింపండు, అ ట్లనితోడనే రాత్రి భోజనము చేయు నని 

యూపహించుట అన్యథానుపప త్తి, బలియుటకు: వేఖుకారణము లేనం 

దున రాతి, భోజనము చేయు నని. యరాహింపవలసియున్న ది. 
UW 

ఈ బలుపు మణ్ొకవిధముగా సాధించుటకు ' వీలు లేదు. కావున దీనిని 

అన్యథానుపపత్తి యందురు కాని నై యాయికులు దీనిని స్వతంత్ర 

(పృమాణముగ నొప్పుకొనరు, ఇదియు సర్థాప_త్తియా ననుమాన ప్రమా 

కాంతర్లతములే యని వారిభెపము,. 

_అన్యథాసిద్ధము — ఇది న్యాయశ్వ్యాస్త్రవివయక 

పదము, కారణము కాని దానిని దానికి నిజ మెనకారణముతో గల 

సంబంధమును బట్టి, కారణముగ. నెంచినయెడల నది యన్య థా సిద్ధ 

మనంబడును, కార్యమునకు నియత ఫ్రూర్వ మయ్యును కారణమో 

కానిదానిని ' అన్యథా సిద్ధ మందురు. 6 కార్యకారణములకు సంబంధ 

మెట్టిది * కారణ మెల్ల పుడును కార్యమునకు నియత సప్లూర్వవ ర్తి రగ 

నుండవలయును ? అనునియమ మునకు సరియైన యర్థము “తెలియక 

కొందు నియత వూర్వవ ర్తు లయిన యన్ని పదార్థములను కారణము 

లుగ నెంచెదరు. అవి అన్యథా సీద్ధమ లే కాని కరణములు కావు. 

ఘటమునకు కుమ్షరివాండు కారణము, ఎందులకు ? నియతేపూర్యవ ర్తీ రి 

గనుక, అౌే కమ్మరివానికం డి, డ్రిగూడ నియత పూర్యవ ర్తియే, కావున. 
వానికేం డ్రి) వానితం డ్రికం డ్ర్ __ యి ట్లందటును ఘటమునకు కార 

ణము లని చెప్పంగూడదు. మన్ను లేనిది కుండ కానేరదు గనుక 

మన్ను కుండకుం గారణము. కాని గాడిద లేనిది కుమరి 

యామన్నును వామునొద్దకుం దేయజాలడు కనుక వానిగాడిదయు. 

గమరి కరం డకుం కారణ మని చెప్పవచ్చు నా? కూడదు. గాడిద 

అన్యథా సిద్ధము. ఇట్లు కారణలకు ణము చెప్పున పుడు ని యత వూర్వ 

వ_ర్టిత్వ మనంగా లఘు నియతవ్లూర్వవ ర్తి త్వ మని యర్థము చేసి సీకొనవల 

యును 5 అనంగా6 దక్కు_వలోం దక్కు_న యెంత. యుండిన కార్యము . 

సిద్ధించునో యంతియే కారణమని యనవలయును, నియత వూర్వివర్తి 

యొక్క_లఘుక్వళు మూండు విధములు; శగీరకృతము; ఉపస్థితికృతము, 

సం బంధకృతము. 

: అన్యథాసిద్ధమ లై లె దువిధములు 

౧ కారణవృత్తి, లేక మహ 

కుమరి వానిదండము ఘటము నకం గారణ మే కాని తద్ధర్శ మైన దండ 

త్వము కారణము కాదు, అన్యథాసిద్ధము, 

ల కారణగుణము : దండము కారణమే. కోని దండము 

యొక్క. రూపము రంగు _మొదలగునితరగుణ యులు కారణములు 

కావు, కావున కారణగుణము' లన్య'థా సిద్ధములు, 

3. వేణు కార్యమ నకం బూర్వవర్తి ర్రీ.. (కారణము) అని తెలీ. 

కిన దానిని ప్రస్తుత కార్యమునకు ౬ బూర్వవర్వి గా శెప్పినయేడల 

నది అన్ఫథాసిద్ధ మగును, అకాశము. కట్ణ మునకు 6 గారణ.మని “తెలి 
ఇ 

Ww. కావున 

| ఖానును అసర్యాకులకు ర. నియమించెను. 
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| నియు . నాకాళమును ఘటమునకుం బూర్వవర్తిగ నెంచినయెడల 
నాకాశము అన్యథాసిద్ధ మగ నేకాని కారణము కానేరదు. 

రో, కారణముయొక్క_ కార ణత్వము సపేక్షీంచుట, 

కుండకు కుమరి కారణము) కుమ్షరీవానికి వానితం డి &. కారణము, 

సమ్మరీవానియొక్క_కం డ్రి స్త కారణముయొక (కారణము. 

అందువే ననషథాొసిదము. తం నన్యఖా సిద్ధ 

౫ భుటమునకు కమ్మరివాని గాడిద కారణము కాదు, అన్యథా 
సిద్ధము. 

ఇందును గుణించి కారణము! అను హరం వివరముగా 

జర్చిం పంబడును, 

అన్యా కా ంత ము _ ఇది ఆస్తిని ప్ర క్యేకించుటకుం 
గాని, విడందీయుటకుం గాని పేరు, వ్యవహారమున ఆస్తిని బుద్ధి పూర్వ 

కముగ నితరులకు వి క్కయించినన్సు తనఖా పెట్టినను అ న్యా కాంతేము 

చేయుట యందురు, ఆగి స్ట్ వారసత్వమురూపమున6 - జెందునపు డది 

యన్యా శ్రా కాంతము కాేరదు. 

అ న్లో రో చాటి యా — గంజాంజిల్లా, బరహం? పురము 

శాలూకాకు చెందిన శ్రాముమూ, జనస సంఖ్య ౨౩౯ (౧౯8౧). 

అన్యరి __ ఒకగాప్ప పారసీకకవి, ఖురాసాన్ దేశ 
జుండు, నుల్తాకా సంజర్ సల్ జూకి అనురాజు నాస్టానకవి, ఇతండు 

జె్య్యాతిపమును'ాడ బాగుగ "నలీయయుం డెను, ఇతండు వాళ్ళ లో 

శ్రీ ఫ, ౧౨౦౦-౮ 'సంవత్సేరమున మృతుం డయ్యెను, ఇతేని 

పద్యము లన్నియు 6 దీవాన్ అన్వరి ? యను గృంథమునందు సంగ, 

హింపంబడినవి, 

అన్వరుద్దీనుభాను ఎ... కళ్లాటకనవాబు లనంబడు 

వారికి మూలపురుషుడు. ఇతడు జారంగజేబు కొలువుననుండి 

ద్ర సిద్ధివహీంచిన అన్వరుఖాకా అనునతని _ జ్యేస్థపుత్రు(డు, 
ఇకండు మొదట ఢిల్లీ చక్రవర్తి వలన కోరాజహానా బాద్ ప్రాంత 

మునకు సుబేదారుగా నేర్పటుప (బడెను, కాని యచ్చట? దిన్నగా 

బని వేయలేక యితండు చెప్పకుండ ఆహమదా బాదునకుం చాటి 

పోయెను. నైజామ్ ఉల్ ముల్క్ (ఇప్పటి నిజామమూలప్రురుషుని ) 
| యొక్క_ ఠం ండ్రియెన గాడీ సన్ ఫ్యాన్ ఈ ఈతనికి నూరతులో గొప్ప. 
యుద్యోగ మచ్చు. ఇతండు శ్రీ _ ౧౭౨౪న. దక్కను 

నందు. నవాబు ఆసఫ్జూ నే తమ గలసీకొ నెను, 

నైజాము. హాదరా బాదు (ప్రాంత దేశమున రేశిన అల్లరుల నణంచి 

రాజ్యమును క్ర (క్రమపద్ధతిని భొట్టుచుండినకాల మది, 'ఈశరణమున 

ఏలూరు, రాజసు హోం ద్ర వరుస గొల్చ_రులయందలి జమిోక్ చారులు 

ప్రుభుత్వమున శదురుతిరిగి విష్ణ సము గలిగిం దుచుండుట చేత ఆసర్కా_ 

రులయం .దల్లరుల నణంచి శాంతి నెలకొల్పుటక నై నై జూము అన్వరుద్దీను 

ఇతడు ౧౭౨౫ 



౧౧౨ 

మొదలు ౧౭౪౧ వజకు నీసర్మా_రులను. పాలీంచెను, ఈసర్మా_రుల 

యందలి విష్ణ వము నణంచదుటలో నితనికి ౧౭౩౨-౧౭3౯ సంవక్స్ 

రములందు రాజమహేంద్ర వరమునకు ప్రభువుగనుండి యిప్పటికిని 

సానికగాఢలందు హాజీషంచే స్సేను  అనుసానమమునం బరయగు రుస్తుం 

భాను స సహియుండుగ నుండెను. అన్వరుద్దీకాఖానుప రిపొలనము క్రీ వ్రత 

కును కాఠిన్యమునకును ేరుకెక్కినదె. రుస్తుంఖోనుకుమారు(డగు 

'నూరుద్దీను తనతండ్రి డిని జంపి రాజము హౌం దృ వరముస సరా రునకు( 

చావీ “యధ్గికారీయ నిజాము ప ప్రభుత్వమును ధిక్కరించిన పుడు అన్న 

రుద్దీకా అతనిని సంహరించి యాసర్మా_రును దనయధీనమనళు6 

చెచ్చుకొ నెను, ఆసఫ్ జూ తిరుగంచాటుల నణంచి శాంతిని నలకొల్పు 

టకు ౧౭౪౩ - ౧౭౪౪న కళ్చాటకముపయి దండెత్తి వెళ్ళినపుడు 

ెాదరాబాదుసుబా నాతని కొప్పగంచి తద్య స్థివహార భారము నాతని 

పయి మోెపెను. ఆకాలమున నవాబు అన్వవ్యకి వ్యవసాయాభి 

వృద్ధికి జాల? బనిచేసెను, 

కర్ణాటకమునందలి యల్సరుల నణంచి ఆసఫ్ట్జా ఆర్కాటు 

సుచాకు. "ఖో అబ్దుల్లాఖానును . నవాబుగ నియమించెను ౩ కాని 

. నియామకము జరగిన కాలందికాలమునశే అతడు చనిపోవుటచేశ 

ఆపదవికి ౧౭౪౪ లో అన్వరుద్దీనుఖాను నియమితుండయ్యెను, 

తీ కే ౧౭౪౮లో ఆసఫ్జా కాలధర్మము నోందినపిదప సీంహాసన 

తనక 'యి ముజఫరుజంగు పితూరీ కేలెపెను. అతండు చందాసాహేబు 

ప్రో తావామున అన్వరుద్దీనఖానుపయి. దండె శ్రీవచ్చెను, ఉభయ 

బలములకు ఆం బూరునొద్ద త్రీ శ్రే ౧౭౪౯ లో యుద్ధము జర గాను, 

 ఆయుదమున నితండు ెబ్బవయేయస సంపత్సర మలవయ సున వీరవముర 

ఇయు నొందెను, మొదట నీకనిశేరీరమును ఆర్కాటుజుమామసీదులో 

సమాధిచేసిరి 5. వాని యటుపిదప దానిని మాదరాబాదునకుం 

గొనిపోయి మరీ ద్ సౌ వలీఉాల్లా మనీదు ప ప్రక్క స్థాపిళముచేసిరి, 

ఈతనిపరిపాలనమ కడు జనకంటక. మయిన దని పేఠువడీినది, ఈ 

. సంబంధించిన చరిత, ము యన్వరుద్దీను ఖానుకుటుం బమునకు (శ్రమ 

6 అన్వరు--నామా ’ యను శే స్పేర మోర్ ఇస్మాయిల్ ఖాక్ అబ్బది యను 

కవి పారసీ ఛామలో. రచించెను, 

అన కక కము. — ఆక్టకముయొక్క 'తరువాతికిది 

అన్వస్థకము, . అది గాణచాం ద్ర 

ములయందలీ 'శృష్ణపమనవమి. యగును. ఆదినకున నాహితాస్నలు 

మాతృక శ్రాద్ధమును. జేయవలయును; ' పీతృ ' పితామనా, వ్రపితా 

మహులభార్య లగు మువ్వురుమాతలనిమి త్త తము ద్విజాల భుజింపంచేయ 

వలయు ననియు. అది శేవలము మాతలకొటుశే కావున మాతృ శ్రాద్ధ 

పరః బర భసననియు దీనిని సౌస్నికుండే కానీంపవలయు' ననియు 

ts స్మృతి వచీంశుచున్నది. అన్ధకములందువలే నన్వస్ట్రకములందు6 

గూడ. నగ్ని యందు హవనముం చేసి "శ్రూర్య్వమువలెశే.. మాత్ళపితా 

మహీ 'ప్రేసిశామవ్యోదులనిమిన త్తేము ' డ్రామ్షణులభోజనము? జేయింప 

వలయు నని విళ్ణుసృతియందు లీఖింపళబడియున్నది. 

| నము, ఇటులే 

అతండు - అన్వరుద్దీక్ ఖానుళ_క్రీసామర్థ్యములను, రాజభ క్తిని గురించి. 

పావు మాఘ ఫాల్లున ఆశ్వినమాస . 

రాజధానిసరిహద్దులో6. 

ఇచ్చట 

హోమము చేయవలయు - ననిమ్మాత్ర, మే ్ రాసీనచో నగ్నియందు! 
జేయనలె ' ననునర్థము రాశేవచ్చును. ఇటు లుండ నగ్నియండు 

వోమము శాషోపవలయు నని. ప్రాయంబడియుండుటవలన నగ్ని 
ఆ 

యందే చేయవలయును గాని విధా నేతర్మపా, పప్ప మగు విఫ్రునివస్టము 

నందు జేయ వలనుపడదు, ,ప ప్రక్ళతిభూక మై న శ్రాద్దమందలి యాథా 
రాంతర మునకు వికృతిభూత (శ్రాద్ధమందలి విశేష పపాశాధారమువలన 

బాధ కలుగును, శీరనుయబ చ్చీ వలన కుశమయబర్హీ రి చాధింపయబడు 

చున్నది. లౌకికాగ్ని లోంహసాడ "పకోనుముం జేయుట గూడదు , పితృ 

సంబంధిహోమము నకు లౌకి కాగి యందు విధానము లే దని మనువచ 

: బడి . (్రైద్ధచిం శామణిభో (భాడ బ్రాయంబ యున్నది 

అ న్యా ధీ --- జకం డొకవస్తువును వేతొకనిదగ్ధజుం గుదువ 

చెట్టినచో నాశెండవా(డు మటీయొకనికడ శే యతనితో నీ వీవస్తు 
వును ఫలానివానికి సమర్పింఫు మని చెప ప్పృుచు నలేనకి6 గుదువ యిచ్చిన 

యెడల నది అన్యాధి యనంబడు నని వివాదార్థ వనే తువునంబు 

లిఖింప(బడియున్న ది. వచనమాలకముగ నీ వీవ స్తువు 'నముకనునుబాన 

క్రియ్యవలసీన దని నుడువుచు6 గుదువ యుంచినచో నది అన్వాధి 

యని హలాయుధు(డు, 

అ న్యా శే య ము వ ('ుననము ; వివాహానంతరము 

బంధువులవలనంగాని భర్తకలమువారిపలనలగాని గీ లభించుధనము, 

4 నివాహో త్పరతో యత్తు లబ్ధం భ_ర్తృకులాత్ ప్ర్రీయాః, : 

అన్వా'ధేయం త్ర దుక్తం తు లబ్ధం బంధుకులా. ర్తథా 

అని కాత్యాయను(డు వచించియున్నాండు. . 

 అకొహో ల్ = జర నీదేశేయునందలి ఒకచిన్న స్వతం క్ర 
రాజ్యము, ౧౯ ౧౯౮వ సంవత్సరము నక పూర్యము ఇది జర్మ నీసా చూ 

జ్యములో నొకభాగముగ నుండినది. కాని ఆయే(టనే జర రనీచేశమన 

సంఘటించిన విష్ణవమునకు తరువాత అకాహాల్డ్ ప ప్రభుత్వము ప్ర ప,జూ 

| స్వామిక ముగ (Republican Goveriment మాణీనది, దీనీ ఖ్ 

ల్యము ౮౮౮ చ, మెళ్లు; జనస సంఖ్య. 5 3 33 ౧౩౨౮ పరి శ్రమలు కొన్ని 

అభివృద్ధిలో నున్నను ఇందలి ప్రజంక వ్యవసాయమే మఖ్యవృ శ్ర త్, 

అ న్షిల్వాద _ — ఈ రాజ్యము ప్ర పృస్తుతము బోంచాయి. 

జేరన గుజరాత్ రా వ్ర మునం దుండేను, 

తీ శ్ర, జరోట-౭౫ సంవత్సర, పాంఠేయన చావదరాజవుత్రులలో 

నొకండగు . వనరాజా దీనిని. స్టాపీంచెనుం : ఆతడు 2౮౦ వజక్ను 

పాలించి చనిపోయెను, . అతనిపిమ్తుట అతనివంశమువారలం ఎసమం్యడు 
పిమ్మట పాలించిరి, ఆఖరు అతడు ౯౬౧ లో చనిపోయెను, _ 

చాళుక్య రలు (డన మోల రాజు (౯౪౧ - - ౯౯౬) అను నీత 6 డీరాజ్య . 

మునకు వ వ్రుళువై, ) రాజ్యమును. కాశేవాడ్ా కచ్ 'దకీగిసజరాత్ . 

చ్రేక్రమలలోనిక్ వ్యాసిపలేని ప్రగిక్థిః : శాంకిన, ' ఈశథనచే ॥ - 



పభరణి_ అపరారుూండు 
స్థాపీఠ మైన వంశమునకు “సోలంకి ? వంక మని పీరు ఈక నిసంతతి 
వార లిక్కు_డ రెండుళశ తౌబ్దులవటికును పాలీంచిరి. పీరు వై వమతేస్థు 
లగుటచే సోమ నాధపట్టణనుందలి సోమనాథునియాలయ మునుగహూర్చి 
చాల శ్రద్ద తీసికానియెడివారలు, అప్పటి పృభు వగు _మొదటిఖీముని 
ఓడించి ౧౦౨౬ లో మహమ్లాదుగజనీ 'చేవాలయమును పడంగొట్టి 
(ద్రవ్యమును కిెల్ల గొ నెను, గజనీ నెళ్లినతరువాతి ఈగుడి ఫీముని'ే 
మరల. నట్టంబ జెను, ఈతనిసంతతీవారు ౧౧౮౩ వజికు నీచేళమును 
పాలించి అటుతర్వాత మోలరాజాయొక్క_ జ్ఞాతు లీదేశ్రమనకు | 
పృభువుశై ఒకక తాబ్దీవజికును పాలించిరి, వీధ్య కాళేవాడ్, ) మూళ్వాలకు 
లక నధికారు లై యుండుటయేశాక ౧౧౬౦ లో: కొంకణ దేళముపపె 
దండయాత్ర నడపిరి, ౧౨౪౨ న ఈ మాలరాజువంళ మంత 

_ రించినపిమట ధోల్యా. చేశ స్థు లగు * వాఘేలులు* అను నోకతెగవా 
రీ ప్రాంలేమ "నేలిరి, వీరీని ౧౨౯౮ బలో. అల్లాడ ద్దీను ఖిల్లీ తలిమి 
వై చెను, 

అభ భ్ ర లి — భరణినక్ష శ్ర మునకు. _అపభరణి యని 
నామాంతర మున్న ట్లు కనంబకుదున్నది. తె శత్రీరీయ సంహితలో భరణి 
యను పేశే. కనణుడుచున్న న తె _థిీకీయ బా వృణములా “ యమస్యా 
పభరణిః అపకర్ష ౦తేః? అని యున్నది. కృ త్తికతో సంవక్చర 
మారంభ మెనపుడు భరణి ఆఖరు సక త్రము అయియుండెకిది 
ఆఖరునక్ష త్ర మగుటవేత భరణికి యము డధిదేవత యని ఇెప్పం 
బడీనదె,. 'వెవరయులకు శిలకు: లోకమాన్య ని (Orion ) గ్రంథము 
నందలి 6౨.3 పుటలు చూడనగును, 

-(( గో, నేం, రా, ) 

అప ర త్ర oO గరా ము _ తంగణచేశమను అంటియున్న 
భౌరతవ్న యచేశము (భార భవ్య, అ, ౯, 

అ ప ర తా లము __ శ్రాలజేశమ నంటియున్న భారత 
వర్టీ యేచేశము. శీకయ దేశమునుండి అయోధ్యకు: బోయినయెడల 
మొదట నీ దేశము తగులును (వా. రా అయో స, ౬౬). 

: అనరద మీణకు ంతిరా స్థ్రము 

మునకు, దక్న్షీణయునం దున్న కఈంతిరా ఫ్ర మును తగిలీయున్న దేశము 
( భార్య ౩ నీవ అ, ౯. 

 ఇందప పరద తీ ణనిషోద ము ద్రప్రస్థమునకు 
DO దున్న మైచ్చ రాజుల దేశమునకు దక్షీణమునందున్కు పురు 

పెదు లను లోకులబేశమున కుత్తరమునందును ఈ చేశే ముం డెను 
(భార, ర్త. సభా, అ. 3౧)... 

అవరదడీ.ణషాండ్య చేళము _ 

నామాల ఇంద ప 

పాండ్య దే 
మును తేగిలియున్న దేశము, షాండవులకాలమున నీది ' (ద్రవిడ దేశమునకు 
దక్షీణమునం, దుండెను. (గౌర, గా సభా త్త 

౧౫. 

30). 

జ. 

ద్రప్రస్థ 

| 

౧౧కి 

అసరదవీణనుత్స్య ము వ ఇంద్రప్రస్థమునక 
దజ్నీణమున మత్స శ్రి దేశేమును తగిలియున్న దేశము (భార సభా, 
ఆః 3౧), 

అసరత టీ ణ సేక ము ___ 

ాంబున నున్న యొక దేశము (భార, సఫా, ఆ, 3౧). 

అనరనం౦ద -- పొమాలయముమిోంది యుకతీర్థము. 

_అవధపూర్యవనిదేసాను. - ఇంద్రప్రస్థమనకుం 
దూర్చున నున్న శెండువిదేహచదేశయములలో నొక్కా_టి. గండకదేశము 
నకు6 దూర్పున నున్నది యొకవిదేహము. ఇది రెండవది. రాజము 
ననే జనకవంళజులు రాజ్యము చేయుచుండి రని కొందణయకళ పా, 

మైయున్నది. అ ట్లయిన శశ్రీరామునికాలమున కీశాచేవితం డస డ్రియెన 
జనకుండును, పాండవుల కాలమున లం డను జనక(డును 
రాజ్యము చేయుచుండి రని చెప్పవలనియున్నది (భా, ప్రా, తో. 

అపర పూ పూర్వసు సుస్తాము __ భారతవర్షీ య "దేశ 
విశేషము (భార, భస్మ అ 7) 

అపరబల్ల న దేశము __ భారతవర్డీ య బేశవిశేవము 
(భార, భీన్ల అ, "బు, 

అపరా ౦త దేశము భారతవర్షీయ మెన యిక 
దేశము (భార, భవ్య, అ, ౯) 

అపరా జిత ___ శాకన్వేమలోి యొకోనది, 

అపరాజిత పృ చ్చ __ భువనదేవవిరచిత ' మయిన 
యొకశిల్పకా ప్రమ. మామా చ్ తన 6 దానచింతామణి ) యందు 

6 పరి శేవఖండము "న దీని మదా హరించినాయ. 

అపరాజితనాన్తు శా(స్రుము ఎ నిళ్వకర్యకృత 
మని చెప్పబడు నొక శిల్పళాస్త్రము. 

అస రాజి తుండు __ ౧,ఏకాదశరు ద్రులలో నొక్క_(డు. 

౨ శ్రీ కృష్ణునకును. లక్షణకును 
ఫుట్టినుమారుండు,. . 

. ధృకకా స్ర్రని కూద్దవపత్ర 
లలో నొకడు, స 

ఆపరా రా t డు. — విజ్ఞానేశ్వరునికాలముననో, 

దానికి గొంచెము తేరువాతనో శిలాహార రాజ_అపరార్కుండు. (అప 
రాదిళ్యుండు ) “అనునతేయ ౧౧౩౪౯-౧౧౫౦ 'సంవత్సరములనడిమి 
కేోలమున యాజ్ఞ జ్ఞ వల స్థిస్త ఎలి కొక '. పెద్దథాన్యమ. రచించెను, 



౧౧౪౮ 

అత (డు కిొంకణచదేశమందలి *'ఫురి”) యనుచోట రాజ్య మేలుచుండు 

వా(డు, ఈభావ్యము మితాకురివతె నంతగం బేశక్కినది కాకపోయి 

నను _స్మృతిచందిక, చతుర్వర్ద చిం తౌమణ్కి  మదనపారిజాతము 

మున్నగు ప్రధానస్త ఫు ౦ంథములలో, నుదాహరింప(బకియున్న ది. 

భామ్యగ్ర ంథ మైనను ఇది * యాజ జ్ఞ వల్క్య్యధర్య శాయానిబంధము ” అని 

వ్ర సిద్ధిం. గాంచెను, అపరార్కు_డు తన (గృంథమున. నెందును విజ్ఞా 

చేశ్వరునిమితాకురి నుదాహరింప లేదు, అంతియకాక. రెంటియందును 

వ్రాయంబడిన వాక్యములు కొన్ని సమానములుగ నుండుటనుబట్టి, యీ 
యిరువురును 'ఏదియో రమొక' ప్రాచీన (గృంథమునుండి. సాహాయ్యమును 

బొందియుందు రని యూహింపవలనియున్న ది, శిలాహారరాజ-అపరా | 
రండు జీమూతవాహనునివంశమువాండ నని చెప్పుకెన్నా (డు. 

కొందటు సెజీమూాళవాహను(డున్కు దాయ భాగరచయితే యగుజీమాత 

వాహను(డును ఒక్కడే యని తలంచుచున్నారు, కాని నిజముగ 
వొ రిద్దజును పూర్తిగ భిన్నవ్య కో కలు : భిన్న జాతీయులు. భిన్న దేశీ 
యులు, భిన్న కాలములవారు, శిలాహార రాజవంశ పువూర్వ పురు వులు 
క్ష తి (త్రీయాలు, కొంకణ దేశమువారు. దాయ భాగరచయిత యెనజీమాత 

వాసుకు గాడచదేశవాసీ యగు రాఢీయ, బ్రావ్యణుఃడు, పారిభదృ 

(పారియాల్ర గ్రా గా మవానీ, 

అవరోచూనుభూతి ఇదె శ్రీ శంకొరాచార్యవిర చిత 

మైన ౧కోళో శ్లోకముల వేదాంత గృంథము, శంకరుల జన్మ స్థానము 

జీరళమునందు6 గల కాలటి, శంకరుడు నంబూ ది బ్రా బ్రాహణనంకేజాండు; 

తండి, శివగురువు ; తల్లీ ఆర్యాంబ, శంకరుని, కాలనిర్భ యమునందు 

Or ప్రా, ౫౦౯ నుండి క్రీస్తు ౮౬ వజక్రును నున్నటులు ప్రాచ్య, 

పాళ్చాత్యపండితులందు ఛేదాభి ప్రా పాయములు. గలవు. బౌద్ధమత విధ్వంస 

కుయడున్కు వణ గృతోబ్ధారసండును మై; నెన శంకరుండు బౌద్ధమత వ్యాపకు లై న 

అశోక బుద్ధప్ట ఫోన నాగార్జునాదుల కనంతరమునందు నివసించినటులు 

విశ్వసి ంపంయగియున్నది. శ్రీ క్ర స్తుశేకానంతరము కొన్ని శతౌబ్బముల యనం 
తరము నివసి ంచియుందుక. శంకరులు 3౨ ఏండ్లుమ్మాత్సము జీవించి 

నటులు. 'ప్రతీతిగలదు. 

దై పర మతస్థాప నాచార్యు లైన. శంకరాచార్యుల, నపరళంకరు 

శంకర 

ప్రపంచ 

. లుగను.. స ర. ప్ దూ శ్రాహ్య్ముణులు, పూజించుదురు, 

. సామలు హిందూముతోద్దరణముచేసిన మహాను భావుండు. 
మునం దవతరించిన. 

రుపమానము, ప్రస్థాన్మత్ర యమునకు. ప్రా వాసీన ఫాహ్యములు, వేద 
.. చేదారాశాత్రు శ సుయ, కవల పొండిక్యమును విశ 
ద దము చేయుచున్నవి, ne _ 

శ. ఈశాది 'దళోపనివచ్భామ్యయుల శ్వేశాశ్వకరోఫనిమద్భా in 
వ్యమ్యు.. ..నృనింవావూర్యో. చర కాసీర్యుపనిసద్యావ్యయు బ్రహ్మ 

నాత్ర శారీకకమామాంసాభామ్యమ భగవ న్లీకభావ్యము, పవక్కు, 

మతాచార్యులలో, బుద్ధివై వై భవమునందున్సు | 
హౌండిక్యమనందును హీతువాదమునం దును శంక రావాథ్యల ప్ర పృతిభ 

పరోక్షూనుభూతి- 

జాతీయ భావ్యము, లలితా తి శతిభావ్యయు : ఆప_స్టంభీయాభ్యాతే శ్ర 
పటలభావ్యము,. విష్ణుసహస్రనామ భావ్యము . వివేకచూడామణి; 

సర్వవేదాంత సిద్దాంత సారసం గృహము ఉప దేశసాహ్మ స్కి దక్షీణా 

మూర్తి స్తోత్రము) పం-వీకర ణము మనీషాపంచకము, భజగేవిందము 

స్వాత్మ నిరపణమ్ము ఆనందలహారి, సౌందర్యలహరి శివానందలహరి, 

శివ భుజంగస్తో (త్రము, అపరోమానుభూతి, పృపంచసారము మహో 
వాక్యదర్చణమ కతన్లోక్కి ప్రుబోధసుధాకరము,.. వేదాంతసారమ్యు 

వేదాంకడిండినుము వాక్య వృత్తి ఆత బోధమ్ము ఆత్తనాళ శ వివే 
కమ్ము హరిమోడే స్తుతి .విక్థాననాక, జీవన్యుక్రానందలహంరి, ప్రృశ్నో 
_శ్రరరత్న మాల్క _ పం-ీకర ముం పం చదశీవ్యాఖ్యా నము, (బ్రవా శ్ర 

విద్యావిలాసమ్సు సిద్ధాంతబిందువు (దశళ్లోకి) గాయ త్రీ భామ్యము, 
అదె బె ప్రతానుభూతి, కోసీనఫంచకయు, సాధన పంచకమ్ము నిర్గుణమానస 

ప్రాజ్క భగవనాస్తినసపూజ,: శివాప రాధ కుమాపణస్తోత ర్రయ్యు త్రిపుర 

సుందరీస్తో తము, ఆకుపూజ అర్హ త్రాణ నారోయణాష్ట్రోదకక 
స్తోత తము మొదలయిన శంకరాచార్యకృత ౫, ౦థము లించుమించుగా. 
శద్దప, చిన్నవి నూటయే(దొవజుకును గలవు, భజగోవింద శివానంద 
లపారీ మనీషాపంచకాది - శ్లోకము _లాచార్య స్వాముల పృతిభపను 
అచె దై ప్వతసిద్ధికిని నిదర్శ నములు. 

ఈ శంకరాచార్యులు కాంచీపురయునందు క గా తత్సత్ 7 » 
నిళ్చేశమైన నింద ద్రసరస్వ త్యాచార్య నామమున. యోగలీంగ మును కామ 

కోటిపీ పీళమును శ్యృంగోరియందు * అహం బవ్వోన్ని ” నిళ్ణేళీ మైన. భారతీ 
నూం తాచార్య నామమున 'భోగలింగమును, కార దాప్తీకమును, బదరి 

tt ” కా కృేమమునందు “అయమా శా (బహ ” నిర్దేశమైన గిరిస్వామి నామమున 
ముక్తి లింగమును పూర్ణ సిరిపీఠ మును, ద్వారకయందు “తత్త్వమసి” నిచ్లే 
క్మెన ఆ శ్రామిస్యామీ నామమునను కలికపీఠమును జగన్నా థమునందు 
red నూ నా క, Bs: ౪ ప్రజ్ఞానం బృహ నిర్దేశమెన అరణ్యస్వామినామమున విమలకి 

మును స్థాపించి ముహావాక్యార్థయులను నామరాపములను సువ్య._క్షయ 

చేసినటులు (ప్రతీతి కలదు, కంక కరాచార్యులు దేశవ్యాప్త పెన నిగ 

మాగమోక్తాటోరపరమైన ఫూర్వమిమాంసను ర్ త్రరమిమాంఘా రూప 

మునను జ్ఞానపరమునేసి వేదాంతమున కపూర్వమెన ఫురుహేర్థమును 

సమకూర్చి సవిధమును శంకరాచార్యుల సా సిద్ధాంత ములు. బోధించుదున్నవి. 

.అపరోకూనుభూతియందు శంకర ప పృతిపాదితమైన ' అభ్యాస 

సాధ్యమైన వేదాంతసారము గలదు. పరమార్థపరిజ్ఞై పరిజానేమనకు జిజ్ఞాస 

పరమసాధనముగ నున్నది, "నే నెవండను కి ప్రపంచ ఘటులు కలిగినది ? |; 
దానికి క్ల ర్త యెవరు! ఉపా దానకారణ మేది] ( అను, ప ప్రశ్నలు విచార 

కో ఒహం కథ మిదం జాతం కోవా కరా ఒస్య వ్యరు 

ఊపాదానం క్మ _స్తీవా విచారః సోలెయ మోద్భళ్లః. ౧9౨ 

“అహం? దేహీ హీం ద్రియాదులు,. భూశౌాదులు కా కా వను బుద్ధి ] 

| క్ఞాకయువలనం గలుసదున్మృదు .శీదనంతీరమ్ము. + ఆవాం నిక్యమైన ! 

wr, జ 



పరో త్తరకులిందము _ అ పర్ణ 
యాత్ యని నిశ్చయింపయిడుచున్న ది, 1 చేను? వీకమును, నూత్తుమున్సూ 

క్ఞారియును సాత్నీయును, స సత్తయున్కు అవ్యయమునువై న అత్ర కాని 

మము. కోదు, | 5 

ఆహ మేకోఒపీ నూక్షీం చ కాళ సామీ సదొవ్యయ 

త దహం నాత్ర క, సస్టేపకో విచారః సోఓఒయ మొద్భశక. . 0౬ 

ఈయధ్యాసమువలనను “అహం నిత్య మైన బ్రైన్మాప దార్థ 

ముగ నేర్చడుచున్న ది, 

ఉమను” శృమమున్కు శాంతమును,. సచ్చి చానందల క్షణమున 

గలది. నేను నిర్మలు(డను, నిశ్చలుండన్వు అనం కుండను, కుద్ధుండను, అజ 

రుడన్కు -అమరు(డనునైన | బృహ్మమను, అసద్రూపమైన దేహము 

చను కాదు, బుధులు దీనిశో జ్ఞాన మందురు. 

బృెహౌ్ట్థావాహం శమ శ్మాన్దః సచ్చి దానన్గలక్షణః3 

నాహం దేహో హ్యసద్రూపో జ్ఞాన మిళ్యుచ్య లే బుళ్లైః, ౨౦ 

నిర్మలో నిశ్చలో లన స్ట నః కుద్ధో ఒహ మజరోఒమరఃణ . - 

“నాహం దేహో హృ్యస ద్రూ దూఖేశ జాన" మికు ద్య శే బుగ్ధేః, . ౨౮ 

స్థావర జంగమాత్మ్ కమెన గ్ పంచమున కొంతఠేకును ఆత్మధ్యాస 

గలిగిన పుడు చేహధ్యాస పోయి బ ప్రవధ్యాస గలుగుచున్నది, 

స్వర్ణ వికారబములె న వస్తువులందు నానురాసము లనిత్యములును 

స్వర్ణ త్రము నిత్యమును "నై చె నట్లులు, జ చ్రిన్మాక్వమునుండి క లీగెన వాటికి 

బ ట్రైహస్రిశ్వేము నిళ్యము, 

. సువళ్ణా జ్ఞాయమానస్య సువర్షత్వం - చ శాశ్వత మ్, 

త్రివ్షుణో జాయమానస్య ట బ్రహ్మళ్వం చ తథా భవేత్. ౫౧ 

_చాహ్యసాధనములయిన_ సకలనృత్తులసు విడిచి బృ స్యత్వేమును 

భావవృశ్రి భావములను, భ్గావన్య 8 తి అభావములను కలుగ 
జేయునటులు ట్రైహ్మవృ శ్రి పూరక్షయోగపర మైన (ట్రైహ్యుశ్వమునకు 

సాధనము, 

హి కూన్యకా, 
హీ ఫూర్త ర త్వం తథా వూర్లళ్వ మభ్య సేత్, ౧౨౯ 

నిదృనుండి దులుకొనిన తరువాతేను కలలు లేనటులు ,బ బ్రహ 

జనము కలిగినతరువాత నీ దేహం, చ యాదు లస _త్తీగటవలన ప్రార 

శు లేదు, | 
థి 

భావవృత్త్యా. హూ భావళ్వం కూన్యవృత్త్యై హీ 

సు ్రువ్మవృత్త్యా హీ 

తత్చ్రజ్ఞానోదయా దూర్గ కం ప్రా ప్రారబ్దం నెవ విద్య లే, 

జీప+పేనా మసక్త్వా క్త యథా స్వప్న, విబోధతః, ౯౧ 

దీనియందు నాం నుండి ౧౦౨ న్లోకములందు. ౧ యమము, 

౨. నియమమ్ము క, .త్యోగమ్యు ఈ, మొనము | 

జ, ఆసనము, ర మూలబంధమూ ౯ 'చేవాసమత్యము, ౧౦. దృష్టీ 

. సతి ౧౧, ప్రాణాయానుము, ౧౨. ప్రత్యాహారము, 

+ దేశమ్యు ౬ కాలము, ' 

౧౩, భార, 

౧౧౫ 

| ణము ౧౮ ఆత ధ్యాన ము ౧౫౪. సమాధి. అని ౧౫ యోగాంగము 

లును బాహ్యాంగ ములు గాక అభ్యంతర సాధనములు -గావలసీన విధము 

వ్య కమ చేయబడినది. 'త్యాగలకుణయు పరమార్థమును __ తెలుపు 

చున్నది, 

త్యాగః ప్ర పష్బాయాపస్య చిదాత త్త త్వావలోక నాత్, 

త్యాగో హీ మహ తాంవూజ్యః సద్యో మోకుమయో యళత$,౧ంఓ 

ప్రపంచరూపమును విడిచి సర్వత్ర, ఆత్తావలోకనము 
త్యాగము, అనుసంధానకాలమునం దే మోతమమయ నుసటచే త్యాగము 

మోక్షమున కు _్రమసొధనము, 

ఈ యంగములతోంరొడిన రాజయోగము వూర్ణేయోగమ్ము 

మోాకుసొభనము.  కర్మపరమును బాహ్యసాధనముమై న హాఠకయోగా 

ఫ్య్ధ్సము చ్రారబ్దమునకు మూలము, 

ఏభి రజ్లెః సమాయుకో రాజయోగ ఉదాహృతః, 

కిలో త్సక్వక పాయాణాం హకయోగేన సంయుళః, గక 

బౌద్ధమత వ్యాపనము సంకుచిత మెన కర్యకాండను శిథిలము చేసి. 
నది. విశ్వావృత మైన కర్మము ధర్యుస్వరూపమును డాల్చినది. కర శ్రము. 

ధరరమ బుద్ధిమోగమునందు శరణుపొందినవి. పరీమితమును సాపేక్క 
మును నైన బుద్ధియోగము, బుద్ధధరమును నిర పే పేకు మైన. ఆత ధర్మా 

భ్యాదయ మునకు నిరర్థకము చేనోనది. మళములు, సంఘారామములు, 

విహారముల్వ్యు. ధర్మమును చాహ్యాసాధనములందు లగ్న ముచేశి నినపి, 

శంకరాచార్యులు సాెపేక్షము'లై న కర్మయోగమును సనా: ్న సి సయోగ 

మును, బుద్ధియోగమును నిరేకు మెన అత్మయోగమునందు వేదాంత 

రూపమునను సమన్వయముచేసి సనాతనమైన తై దికముతము నుద్ధరించి 

ఆచార్యపదము నధిష్టి6 చెను, 

_అపఠోహానుభూతి కంకర పృతిపాదిత మైన అధై (త వేదాంత 

| సారము నధ్య్రాససాధనమునన్కు తర్క_వితర్క్మ_ములతోను నిమిత్తము 
లేకుండ సుగమము చేయుచున్నది. 

అసరో తర కలి ందము ఊఉ _్తీర దేశమునందు 
రెండు కలిందజేధములు కలవు, అం దిది రెండవది, ఇది కాలకూట, 

సుమండల దేశములకు నడుము నుండెను (భార, 9. సభా అ, ౨౬). 

భరో త్తరోలూ కము __ ఇూదాప్రకమన. కుత్తర 

నన నున్న భారతవర్షీ యచబేశము, ఇంద దృ ప్రస్థమున కు త్తరమున 

ఉఊలూక' దేశములు శెండు కలవు, అం దిదె రెండవది ది (భర సభా 

అ. ౨౭) 

అసర్ణ __ ' సతీదేవి దక్షయజ్ఞ మున ద్భయై పొమాలయాని 

యింట బుట్టి శివునికొజకుం నోన్నిదినంబులు.. పర్షంబులు భక్షీంచి 

తపస్సు చేసి పిదప ఇాపర్షంబులం దినుటకూడ విడిచి తపం బొనర్నీ 



౧౧ిక్షు 

౯౦ 

'సఫలమనోరథ యయ్యెను. పర్లభకుణకాడ విడిచినందున నాపెకు 

% 

అన లేచియక౯ా పర్వతములు -- ఉత్తర -అమె 
. రీకాబేశమందలి పర్వతీమాలీక, ఇది యాబేశమునకు6 దూర్చున 

నుండును. ఇది. ౧౩౦౦ మెళ్లు పొడువుగ నున్నది. ఎత్తుశిఖరములు 
రమారమి ౨౦౦౦ అడుసలయెత్తున నుండు, దీని కేక కాఖలును, 
శీఖరములును కలవు, ఈ పర్వతములందు "నేలబొస్త మట్టినూ నె 
విశేషముగ దొరకును, 

అపవు డు __ ఒకముని, కార్హవీర్యార్థునుం డితని యాశ్ర 
మవనమును నూర్యుని కాహుతిగా నొసం7ను, ఈకోపమున నప 
వుండు కార్దవీర్యని వేయిచేతులును బరశురామునిచే ఖండింపండు 
నట్టు శపించెను, 

. అపస్తారమ టా దీనిని వాడుకలో కొందటు “ కాకి 
చమ్మ” లని చెప్పెదరు, అపస్థారములో న'నేకవిధములు. గలవు, ' కొందణు 
కిది చాలతీవృముగా వచ్చును. హశాత్తుగ స్మృతి తప్పి కాళ్లుచేశులు 
పిలవిల కొట్టుకొని నోటివెంట చొెంగపడును, “మటిక్రొందటు స్మృతి 

తప్పీ తప్పనిస్థితిలో కొన్ని నిమసములుండి కాళ్లు చేతులు కొట్టుకొనకయే 
తెలివి తెచ్చు కొందురు. ఒకానొకండు తాను చేయుపని కణమా త్రము 
నిలిపి (పృపంచజ్ఞానమంత్ను మజుచ్చి అంతలో నే తనపనిని తాను చూచు 
కొనును, జ్వరాది ఇతర వ్యాధులతో సంబంధము లేక ఇతరవిధముల 
నారోగ్యమగ నున్నమానవున కక స్థాత్తుగ తుణమాతృమో అధిక 
కాలమో సతి తప్పి, (ప్రపం చజ్జానము బొత్సిగ లేకుండ వేయు 
వ్యాధికి అపస్తార మని “పేరు, కాళ్లు చేతులం కొ ట్టుకొనినను లేకపోయి 
నను సకే,. : 

వా ప్రీ వాలు ఈవ్యాధి వృజలలో నెంతమంది కున్న దో సరిగా 
లెక్కించి చెప్పుట కింతవటి కాధారము లేవియు లేవు గాని సామాన్య 
ముగా నన్ని దేశేమలందును కూడ జనసంఖ్యలో వేయింటికి ఒకని 
కీ వ్యాధి యున్నదని చెప్పవచ్చును, కొన్నిబేశీయలలో నింతకం"ు 
"'హెచ్చుగ నుండవచ్చును. వరశపారంపర్య ముగ కుటుంబములో 
లేనదే ఈవ్యాధి సంత తికి వ్యాపీంపడని చెప్పుటకు నిదర్శనములు లేవు, 

కాని ఆ-నాదము శ్రాగుడు గల కుటుంబములలో నీవ్యాధి గలవారలు 
ఎక్కువగా నున్నారని చెప్పవచ్చును, చిన్నతనములో బిడ్డలకు వచ్చు | _ మూర్చ (చంటిబిడ్డ సణము ఏకున్కు అపస్తారమునకును కొంత సంబం ధము కానవచ్చుచున్న ది, అపస్యారప్పు తల్లుల బిడ్డలను ఎ(౮_ మందిని 

గుటీంచి శోధనచేయంగా నందు క ౭గురికి చిన్నతనములో చంటిబిడ | 
క్ష GG . గుణము చూపి చనిపోయి రనియ్యూ. మిగిలిన ౨౧ మందిలో జ గురికి 

_అపస్మైరవ్యాధి యేర్చడిన దనియు తెలియుచున్నది. 

ట్రిపసరి_ ఆఅ ప సారము 
వయ స్ఫునుబట్టి  చూడంగా అపస్థారము. ౧౦ మొదలు '౨౦. 

సంవత్సరములలో ఫు వయ స్పులలో “"హెచ్చుగాం గానవచ్చుచున్న ది. 
| అందు ౧౩ మొదలు ౧౭ వజకు మిక్కిలి తీజచుగ నీవ్యాధి అంక 

రించుచున్న ట్లు నిదర్శనములు కలవు, ఒక కుటుంబములో ఈవ్యాధి వంశ 
పారంపర్య ము? నున్నకొలంది చిన్నవయస్పునందు అంకురీంచు నని 
కొందజియభి ప్రాయము, కొందణకు చిన్న తనమునందు చంటి బిడ్డవ్యాధి 
అప్పుడప్పుడు వచ్చుచు కొంతకాలమునకు అటే అపస్తారముగ పరీణ 
మించును, 

ఆంగోయ వైద్యశా(స్రుము ననుసరించి 
కారణము == అపస్థార మునకు మనో వ్యాకులత, భయము ' 

మొదలగునవి కారణము లని యనేకులు "సంబంధము  కల్సించుటకో 
పృయత్ని ంచిరి. కాని యిట్టి సంబంధము. నూటికి 30 మందిలో 
కంకు చెక్కు_వనారిలో కినంబవదు. నెత్తిమోంద తగిలిన చెబ్బవలన 
పు క్రైఎముక లోపలికి వంగి డాని ఒతుడువలన అపసారము వచు నని జి | త వ లి కొందజణ యభిప్రాయము కాని. యొకానొకచో న ట్లున్నను సాధారణ 
వ్యావ్రీ కిదికారణము కా దని చెప్పవచ్చును, అట్టివారీకి శరీరమం 
దేదో యొకభాగమం బే ఈడ్పు సాధారణముగా. గస్పట్టును. ముష్టి 
మైథున (Masturbation y మను దురాచారమువలన అపస్యారము 
జనించు నని కొందటజును, అపస్థార పురోగుల కిది యొకలకుణ మే కాని 
అపస్థారమునకు కారణము కా దని కొందును చెప్పుచున్నారు. 

| ' జ కం. తౌగంబోతులలో వయ స్సు చెల్లీ నపీమట అపస్తారము 

శ క 
హెచ్చుగ కానవచ్చుచున్నదది. కాని యపస్థార మునకు తొౌగుకు కారణ 
మని నిర్రయించుటకు ఫీలులేదు, సెని చెప్పినట్లు ,తాసడునకును, £3 . ._ ౬ఒా య లో 
ఉఊన్గాదమునకును, అపస్థారమునకును 'నరములసం బంధ మేదో కలదు, 

లక్ష,ణములను బట్టి అపస్తారమును మూండుతరగతులంగ విభజింప 
నగును : ౧. ఈడ్చుతోంగూడిన పెద్దమార్భ ; ౨. ఈడ్పు లేని చిన్న 
మూర్చ ; 9, ఈడ్చుతోంహాడిన చిన్న మార్భ, 

“లక్షణములు 3 అపస్తారలకుణములలో కొన్ని వ్యాధి పెకి 
కనయడక పూర్వము కొన్ని గంటలలో లీక దినములలో రోగియందు 
కన్పట్టును, మజీకొన్ని లక్షణములు వ్యాధి బయటికి 'చెలియకపూర్వము 
కొొద్దినిమివములకో తణములకో ముందుగ కన్ఫట్టును. ఇట్టి లకణము. 

| లను వ్యాధియొక్క_ పూర్వరూప మని ఇెప్పనగును, 

 అపస్తారపు రోగితో నివసీందువారలు రోగికి ఎప్పుడు మార్భ 
వచ్చునో సాధారణముగా. చెప్పంగలరు, కొందలు వ్యాధి బయల్పడక్ష 
పూర్వము కొంతకాలము రుసరుస లాడుచు చీటికిమాటికి కోపపడు 
చుందురు, కొందటు విచారగ్భస్తులుగ నుండి పనితోంచక ఇటునటు 
తిరుగుచుందురు. మటేక్రా ందజు  ఎన్నండునులేని ' చుజుకుతనము గలిగి 
యుందురు.  కొందజు విచ్చిత్తమైచిన _త్తవిభృమములం చెందుదురు, 
కొందజకు మార్చ రాకవూర్వము ఆలి తస్టను, తలనొప్పి, తలతిరు 
గుట మొదలగు గుణములు కన్చట్టును .. . 



పస్తారము 
యని ఇెప్పినవి గాక మార గృ రాకముందు ఒకానొకరో)కి ఒకొ్క. | 

క్క_రీతిని నూచనలు గన్పించును. ఒకడు ముందునకు పరుగెత్తిపడును. 

ఒకండు “వెనుక వెనుకణీ పరుగెత్తి పడును, మటియొకండు గుండృముగ | 

చుట్టుచుట్టు తిరిగి పడును. మూర్చ రాకపూర్వ వంకానొక్ కా 

యేదో 

కొందటుకు ఒకచెయ్యి లాగినట్టును, తిమిర పట్టినట్లును మూర్చ 

రాకముందు నూచన శాన్సించును. కొందజకు కడుపునొప్పి యెత్తును, 

లేదా తల త్కిప్పును, ఇ స్టే ఒక్కాక్టారోగికి ఒకొ్క్రాక్ర్రావిధమెన 

నూ-చన యాండును. కొంద “శీవిధమైన సూచనయు లేకయే 

అకస్త్థాత్తుగ పడిపోవుదురు, 

నూర 1 నిజమైన మూరఇలో ' మాండవసలను చ వై ద్యులు 

ఖీ" థి 
వర్లీంచి యున్నారు: ౧ మూర్చ, ఇందు శరీరమునందలి కండ లన్ని 

యును ఒక్క._పెట్టున బిగబట్టి స్మృతి తప్పి రోగి పడిపోవును, 

నుంతయు కాయ్యవ లె నయి నడుము ిల్లునంపుణా వంగియు మొగ 

చేసిన ట్లగును, ఎదురుజొోమ్యు కండ లన్నియు బిసికొనిపోవుట'చే 

విచిత్రముగ మూలీగినట్టు కో ఒక పెద్దశేక చేయును. మొదట 

ముఖము తెల్ల (బడి “ఇంటే యొటు పక్కి అంతలో ' నల్ల బాలి 

కంటిలోని పాపలు పెద్ద వగును, నాడి సన్న గిల్లును, ఈ" “పెని చెప్పిన 

మొదటి యవస్థ యంతయు నరనిముసములో ముగియూను, పిమ్మట 

రెండవయవస్థ చంటసే ప్రారంభ మగును, ఇపుడు కండ లన్నియు. 

దీ వృముగా గజగజ కొట్టుకొనును. నాలుక పండ్డమధ్యనుండి బయలు 

పడును, ఒకానొక ప పుకు నాలుక తెగి ర _కమువచ్
చు ను, మలమూ శ్ర ముల 

విసర్జన మగును, కను గుడ్లు గిరగిర తిరుగును, డొపిరి శ్ 

ఆడును. ముఖము నల్ల (చాటును, మిడయందలి చిత్తుటికౌ లువ లుబ్బి 

పోవును. త్మీవృమెన 'మార్భలో రోగ ఊపిరాడక చనిపోవునేమో 

యని భయము ఏ కలుసు, కాని అంతలో చే ఈయవస్థ నూటీ మూండవ 

యవస్ల ప్రారంభ మగును, రోగి కొంచెము తెలివి వచ్చునట్లు కాలో | 

ang (త్రిప్పుకొనును. నిట్టూర్చు విడుచును. ఒకానొక(డు తిరిగి | 
చేయియో. తి 

చెంటీ నిప్రకోవును: మలీయుక (డు పిచ్చిపట్టినట్లు శేకచేయును. 

ల్లో ప్రక్కనున్న వారితో జగడమాడును, కొట్టును, పరుగెత్తి 

దృ్రపోవును, 
ఇంకొకడు ప 

పోవును, కాని కొంత సేపటికి నిద 

౧, మొదటేయవస్థ అరనిముసము లో పుగను, రెండవయవస్థ 

ఒకటి శెండు నిముసములును, మూండవయవస్థ అయిదు మొదలు 

ఫదిదినములవజకునుగగూడ సామాన్యముగ నుండవచ్చును. మూర్చ విడీ 

చనశేరువాత పట్టు నిద. ఒకటి శెండుగంట లుండును, ఒకానొకప్పుడు 
హు 

రోగ్. దెనమంలీయు నిద్రమత్తులో పడియుంగును, ' మొదటి యవస్థ 

యందు 'సన్నగిలిన నాడి. రెండవయవస్థయందు దృఢ మై వేగముగలది 

యగును, ... కొందజకు, మూర విడిచినపీమ్మట తీవ్రమైన కలనొప్పి | 

పని యున్నట్టుగా మంచమునుండి 3 ౦దకు వంగి చూచి. 

గఖీలున. పడిపోవుచుండె నని యొక వై ద్యుండు వా వ్రానీయున్నాండం 

కమమ దస్పీ | 

గ౧౭ 

వచ్చును, మూర్భ్చృలో నుండంగా కరీరమువేండిమి' ఒకటి రెండు డి గృీలు 

"హెచ్చవచ్చును. ఎంటచెంటసే మూర్చ విడి చివిడిచి నచ్చుచున్న 

యెడల అధిక జ్వర ము రావచ్చును, కొందజుకు ప్రతిసారియా వాంతి 

కావచ్చును, అట్టివారలకు గొంతుకలో నేవైన పదార్థము లడ్డుపడి 

పా వీ వాణాపాయము “గలుగవచ్చును. 

౨. ఈడ్పు లేని చిన్న మార్చ, ఇదె ఒకతుణముమొద లయిదు 

కుణములవజికు నుండు నని చెప్పవచ్చును. ఇది వచ్చినపుడు రోగ 

ముఖము ఇతరులకు విచిత్రముగ కన్చింపవచ్చును. రోగి తా చేదియో 

నుజిచిపోయినట్లు మాటాడుచున్న వాం డ్టే అకస్తాత్తుగ నిలుఫును. 

ముఖము తెల్ల ౧బాబున్కు కంటిపాపలు “పెద్ద వగను. తణములో 

నంతయు మాజి యథాస్థితిక వచ్చును, న నడచుచున్న యెడల ' 

కాళ్లు కొంచెము తేడయబడును; లేదా ఒక పృక్క-కు వంగును. కాని 

క్రింద పడండు, చేతిలోని వస్తువును జాజవిడువండు. ఈచిన్నమూర్భ 

_ రాకవూర్వము రోగి శేమియు నూచనలు తెలియవు, తేరువాతే (యాడ 

ఈయీడ్చు ఒకప్రక్కను రండవ సృక్కకం శు బలముగ నుండ 

వచ్చును. అప్పుడు తేల కన్నులు ఒక ప్రక్కకు తిరిగెపోవును, శరీర | 
బుద్దిమాంద్య ముండదు, 

థి 

ఇందు .శ్రరీరమునం 

లేదా పట్టుకొనును. కణ 

క్షణమా త్రము కనుగుడ్డు తేల యొక 

ప్రక్కకు దిరుగును, ఈమూర్భృ వచ్చినపుడు. ఒకొ్కాక్క_సారి కణ 

మాల్రేమున్నను ఒకదినములో ననేకపర్యాయములుగా వచ్చును, 

నిద్కలో వచ్చినపుడు బిడ్డలు పడక తడుపుదురు, 

3, ఈడ్చుతోం గాడిన చిన్న మార్భ, 

దేదోభాగము బిజ్జుగ బిసిసికొనును; 

మాల్రేము స్మృతి తప్పును, 

నిదానము 3 అపస్తారమును గుర్తించుట సాధారణముగా 

' కవము. కాదు, కాని రోగిని చూడక ఇతరులు చెప్పువర్లననుబటి . 
లు . ea లు 

వ్యాధి తెలీసికొనవలె ననిన కొంచెము కష్ట మే, ఈక్రింది మూడు 

సృశ్శ్నలకును జవాబు తెలీసీకొనినయెొడల కొండవజకు సహకారి 

యగును. 

౧. రోగి అకస్తాత్తుగ స సత్ శ తెలియక సడెనా ౪ 

వ రోగి నాలుక కలుచుకొనెనా ¥ a 

3, మూత్ర, ము పడకలో తెలియకుండ సోసీకా నెనా * an 

ఈమా(టికి ఈ అవు” నని జవాబు చెప్పినయెడల అపస్తార 

మని నిదానము ెప్పవచ్చును. కాని * లేదు? అని జవాబు ఇన్చిన 

యడల వ్యాధి: 'అపస్తారము కాదని నిశ్ళయింప వీలులేదు. ఏల యన 

చిన్న మార్భలలో పని చెప్పిన : మూడు ప ప్రశ్నీలకును వ్యతిరేక ఫు జవాబు 

వచ్చినను ీకానొకప్పుడు రావచ్చును, కాని వ్యాధి యపస్తారము 

కావచ్చును కాంబట్టి అట్టిచో నితరవిసాయములను గమనించి అపస్తార 

నిదానమును గ్రహింపవలెను, అపస్తారమునందును, హిస్టీ రియా అను 

మూర (దయ్యముుయందును ఈ క్రిందివిన, యములను గమనింపనసను, 

అపస్తారము ! . 

౧, రోగి తననాలుక కజుచుకొనును, 



౧౧౮ 

౨, రోగియుక్క.. కాళ్లుచేతులు తమంతట అవి నినుకళు 

ముందునకు ఈడ్పుచేత కొట్టుకొ నును, 

క. అపస్తారమునందు ఈడ్పు కొన్ని నిమినములకం క 
"సెక్కు వకాల ముండదు. . 

ఫల అపస్తారఫురోగి మూర్చ తీరినతరువాత సామాన్యముగా 
ద . న్మిదృపోవును 

మనీ రియా nn 
౧ రోగి తననాలుక కజుచుకొనడు. పట్టుకొని నిర్భంధించు 

వారిని రోగి కజిది విడిపించుకొనం ద్రైయత్నింపవచ్చును. నాలుక 
గాక తన శరకీరమనం దితరభెాగములను తాను క అుచుకొ సవచ్చును, 

౨. రోగి తన ఇచ్చవచ్చినట్లు కాళ్గుచేతులు విదలించికొట్టుచు 
చుక నున్నవారలను తన్ని కొట్రి జగడమాడం బ్రయత్నించును, 

3. కొద్దినిమివమయులు మొదలు చాలనేపటివజకు హీస్టీరియా 
సం బంధమైనమార్భ యుండవచ్చును, 

జెౌదరివోయి యుండును, 

సాధ్యాసాభ్య లకుణములు ౩- మూర్శృవలన మరణము మిక్కిలీ 
అరుదు. ఊోవీరాడక ప్రాణము పోవునట్లు కనుపీంపవచ్చును కాని 
సామాన్యముగా అంతిలోచే - వ్యాధి తగ్గి రోగికి 'తెలీవివచ్చును. 
నిప్పులోలాని నీటీలోగాని పడుటవలన రోగికి పాణభయము కలుగ | 

శా 4 
న్ లగుచున్నారు, ఇచ్చును. రాతిమోందపడి ఫు జ్రెఎమక పగిలి ఆపాయము కలుగ 

వచ్చును. ఒకరోగికి న్ని దృపోవునపుడు మార్చ వచ్చి తేల కిందుగా, 
జరిన గుడ్డలలొేనికి ముక్కు అణంచుకొనిపోయినయెడల ఊపి శాడక 
చో ప్రాణములను విడువ వచ్చును, కాని వ్యాధివల్ల నే శ్రైణమలు ఇోంగాట్టికొనిన వా రెరుదు. 

కండంగన్సు. వచ్చునప్పుడు తక్కువన వచ్చునట్లును ఒక్కొక్క 
ఇమార్భకు మధ్య చాలకాలము పట్టునట్లును చేయవచ్చును గాని ఇంత 
తకితో చాళ్యధి కుదిరినదని చెప్పుటకు వీలు లేదు, స్థలము మార్చుటవలనన్వు 

. ఇత్తి మార్చుటవలనను గుణము గలుగవచ్చును, ఒసంవూర్లమగ కుదిరీన . తోగులును గలరు, అపస్తారపురోసలకు. కొందజకు కొంతకాలమునకు 
. ఇరు ట్టి బలము తగ్గిపోవును. కొందజఆకు పిచ్చియెక్తును, 

శవచ్చుమూర్త 

పగటియం దు 

చికిత్స: ___ పొటానీయము బ్రోమైడ్ అనుమం దీవ్యాధికి 

భోజన మైనతరువాత నొక గంటకు . నీళ్లతో 
* , నలువది మొదలు. అటువది 

నిద్ర లో మూత్రము విసి ౧చుపారల కిచ్చిన గుణము కావచ్చును, 

అప సార ము 

' సోడియం పొటాషియం :అమోనియం -_-- ఈమాండు బో, మెడు 

లును సమభౌగములుగ( గలిపి యిచ్చినను ఇయ్యవచ్చును. మూర్భ 
ఫలానిసమయమున నిశ్చయముగా వచ్చునని తెలిసినప్పుడు ఒక మోతాదు 

బ్రోమైడు ఇచ్చినయెడల మూర్చ  నిలిచిపోవచ్చును. అధికముగ 

బో మైడు నిచ్చినయెడల బుద్ధిమాంద్య ము గలిగి కాళ్గుచేతులు చల్ల (బడి 

చొంగ నోటివెంట. గారవచ్చును. మాట “నెమ్మదిగ వచ్చును. తల్దులక 

బ్రోమైడు ఇచ్చుటవలన పాలు _త్రాగబిడ్డలకు అపాయము కావచ్చును, 
మిక్కిలి. గుణము కనిపించు రోగులకు/ళూడ బ్రోమెడును అఖరు 
మార్భతరువాతే రెండు 'సంవత్సరములవబికును నిలుప(గగాడదు,. ఆటు 

వీమ్వటయాడ వారమున కొకటి శండు మో తౌదుల నిచ్చుచు (క్రమ 

ముగ నిలుపవలయును, గుం జేలలో వ్యాధి గలవారలకక ట్రోమైడున 

తోడుగ. డిజిటాలిన్ ( Digit2li5)న్కు నెత్తురు లేనివారికి ఇనుమును, 
బలహీనులకు కాడ్ లీపర”యిలును చేర్చి యియ్యవచ్చును. వెలిగారము 

౧౦ మొదలు ౨౦ గ్కోయినులమో'తొదు టోమెడుతో చేర్చి కాని 
| (వ్ర, ల్యేకముగం గాని దినమునకు మూడుసార్లు ఇచ్చిన గుణము కలదని 

ey Dr  ఒకానొకరు వ్రాయుచున్నారు, ఇవి గాక వందలకొలంది మందులను ఠం హిస్టీ రియారోగికి నిద్ర సామాన్యముగా పట్టక మనస్సు ఇచ్చి చూచియున్నారు కాని నిజమెన గుణము కానరాలేదు. లూమి 
. నాల్, సల్ళ్ళో నాల్ మొదలగు ని ద్రాకరము లగు జెవభముల నుప 
 యోగించుచున్నారు శాని తాక్కా_లీకగుణ మేకాని మొత్తముమోంద 
 నుపయోగము లేదని తోచుచున్నది, వీని యుపయోగమువలన బుద్ధి 
మాంద్య " మధికమయి కొందటు (టె) దికి యుండియు నిష్బయోజకు 

ఆయుక్వేద శాస్త్రము ననుసరించి ' 
హా ప్రా ప్రి స్మృతి నశించునుగాన అపస్త్థార మనయిడును. చింత్కే శోకము, భయము మొదలగువానిచే శారీర మానస దోవములు 

అ 9 as చే అలి క జో ప్రకోపించి హృదయమును. సంజ్ఞ వాహి స్రోత స్పులను జెంది స్మృతిని 
అపస్త్థారము కుదురునా? ఇలా చాలకాలమువజకును మూర్భ్భరా . నశింపజేయును, 

సామాన్య లక్షణములు 3? ఇది జనించినతోడచే రోగికి వీళ 

న్మిదృలో వచ్చు మూర్శకం పె చికిత్సలకు సులభముగ. 

పదిమొద లీరువది ్రైయినులవజకు దినము. 

_గ్కెయినుల “మోతాదు 

ము ప్పర్తీజమ చేవ్యజతు 

టిలో ప్రకేశించినటు లుండున్కు శే త్రమలయందు వై సన్ష్యమ్యు సా స్త 
పాదములను విదలించుట. _ ఇవి గలీగి మోహమును జెంది. జ్ఞనకూన్యు(డై 
పండ్లను కటకట కొటుకుచు నురుగునుగృకిష్కు_చు భూమిం బడును, 
దోమ వేగము శమించినతోడశే పూర్వమువలె స్వభావమును జెందును, కొంతే కాలము గడచినపీదప మరల నిటుళే మూరావికారములను జెందును, . 

- “వూర్వ రూపములు ;___ హృదయమునందు కంపమ్మ్యూ హృద యము శూన్య ముగ. నుండునటులు దో(చుట్క మట చింతనొందుట్మ చి త్త భ్రను ఇంద్రియ మోహము నిద్రానాశము ఇవి అపప్తారరోగ 
ములకు ఫూర్యరూపంబులు, 

చతుర్విధాపస్థారములు, తల్లి కోణములు. 3... అపస్తారమా వాత. 
జము సన్నిపాతజము అని నాలుగు విధు 



అసస్తారము. 

అందు వణకుట్క పండ్లుకొజుకుట్క నోటియంను 
నురుగు కారోట్కా నిట్టూర్పులు విశుచుట్క క్రూరముగ నల్లగ అరుణ 
ముగ నుండు రూపములు కంటి కగపడుట _ “స్మ లక్షణములు' వాతజొ 
పస్యారమునందు జవించును. నురుగు అంగములు, ముఖము, సత్ర, 
ములు _ ఇని పసుపువర్ల ముగ నుండుట 

రూపములు కంటి కగపడుట, మిక్కి_లీ దప్పి గలుపటి, పం 
వచ్ము అన్ని జ్వాలలచే వ్యాప్త మగునట్లు గాంచుట -_. స 

జాపసాశ్చరమనందు. జనించును. నురుగు శరీరము, ముఖము, నేత్ర 
ములు -- ఇవి తెల్లగనుండుట్క! శరీరయు చల్లగ నుండుట వెం డ్రుకలు 
నిక్క_(బొడిచి యుండుట్క శరీరము. బరువుగ నుండుట, సప 
వర్ల ముతో గూడిన రూపములు కంటి కగపకుట _ ఈ లక్షణములు 
కోఫజాపసారయునందుం గలుగును. ఇందు శ్రై్మికయుయొక్క. వేగము 

లుగ నుండును, 

చిరకాలమునకు నివ _ర్లీంచును, సన్ని పాతే జయునందు వాత జూడ్నప 

స్మార ములకు జెప్పియుం కులకు ణము లన్నియు క లీగియుండును, 

సాధ్యాసాధ్యములు ; ఫాల సన్నిపాత జాప సారము, శ్షీణబలము 
గలవానికీ జనించిన ఏకదోవజాపస్థాగమ్సు చిరకాలమునుండి బాధించు 
చుండీన యపస్త్థారము--_ ఐవి అసాధ్యములు 5 చికిత్సలయందు వర్ణింప 
దగినవి, 

వ్యాధిప్ర, పృకోప కాలములు : ఫా వ్యాధికి కారణములగు వప కపిత 
దోసములు సర్వదా శరీరయు ననుసరించియే యుండినను వ్యాధిజేగ 
ములను ( Epileptic fits y అప్పు డప్పుడు చూవుచుం కును; అనగా 

వాతలికము ౧౨ రోజులకును "పె పె త్తికము ౧౫ రోజులక్రునుు నష ప్పకన్సు 

మాస మునకును కనంబడుచుండును. ఇది సామాన్యవిధి, దోవశార 
తమ్యుము ననుసరించి యొకప్పు డీనియమితే కాలమునకు లోపలను | 
రావచ్చును; అతి (కు మించియు రావ చును (మాధవనిదానము అ 
సార పృకరణము ) | 

అపస్తార చికి త్నౌవిధానము! — 0౧ వని చెప్పిన చొ ప్పున 

నపస్థారరోగస్వయాపములను గ్తైటియి దోవములచే నావరింపంబక్తి 

యుండు బుద్ది హృదయము మనసు స్సు స్తో స్తో త స్ఫులు = వీనిని తీక్లీ మలుగ 
నుండు వమనవిరే-చ నాదికర్శ యులచే శుద్ధస అుపవలయాును, 
సారము వస్దికర్మములచేతనుు క పిత్తజాపస్తారము విశేచనముల చేతను, 
శవ బాపసారము" వమనంబులచేతను . చికిక్సింపవలయును, అనంతరము 

పీయాదిగ౦జాలను భంజింపంజేసి అపస్తారరోగము కమించుటకై 
యాదిసవ నుదొాపహారించు సృుతపానాదుల 4 న్ 'సంగవలయును, 

౨. పంచ గవ్యఘృతము £ ఆవుపేం రసము, పొల్కు పెరుయస్క 

మూత రము చెయ్యి - వీనిని సమభాగములుగం జేర్చి ఘృత పాకవిధి 

ప్రకారము పకష్టముచేయవలయాను. దీని నేవనమువలన అపస్తారము, 
జ్వరము, ఉన్మాదము కామిల హరించును. 

cp బాహీభ్యకము : సరస్వతి ఆకు రసమునకు . సమముగ 

ప్రాంత నేతిని కలిస్ వస్త వెంగల్యకోమ్హ; కంఖవుషి - వీనిచూర్షమును 

పచ్చగ: ఎజ్జిగ నుండు 

అవు నెయ్యి ౧ 

వాతీజాప 

తి ఫలములు, బెడాలవణ ము, 

| విడంగములు, ఓమము దనియాలు, జీరకము . పినిన "చూర్లమేసి 

౧౧౯. 

జేర్చి పాకముచేళీ సేవిందినచో అపస్తారము తప్పక ఛాంతించును 
(౧-౨-౩, చరక, చి, సౌ అ, య). 

రో, తీరము; కాకడ శేలగముడుు. చెబిక్కు కుళగడ్డి _ 
వీనిని సమభాగ ములుగ 6 జేర్చి 'పాదావ శేన యగ కపాయము కాంచి వడి 
యంగట్టి అందు నావుపాలను జేర్చి వక్కలు కాంచి సానముచేయించిన 
అపసారము హరించును. 

ఎగ కామ్యాండమ్బుతము ; కూష్ణాండఘృుతము ౮ (ప్రష్టములం 
(ప్రస్థము చేర్చి యష్టిమధుకకల్క_ మును కలిపి నిధిపృకా 

రము పక్వముం జేసి యిప్పించిన అపస్తారము కు ముగ హరించును. 
ప్రశ _స్థమయిన బుద్ధి, వాక్కు, స్వ రము కలుగును. 

౬. నస్యము : కపిలవర్గ్ల ముగల ఆవుయొక్క పి శ్రమే నస్యము 
చేయించిన నోగికి మిఫల హీకము కలుగును. కుక్క నక్క, పిల్లీ, 
సింహము ఉడుము ముంగిస్క సర్పము, ఎద్దు, ఆవు ఎలుగుబంటి . లా 
వీని పిత్తములను నస్యములకు (గాని నువ్వులనూ నెలే వేసీ కాంచి అభం 
గమునకుం గాని ఉపయోగింపనగును. 

2. నువ్వులనూనె నెల్లుల్లి “గాని ఆవుపాలతోడ పిల్లీ క్ల పఛచరును 
గాని తేశెరో మండూక బ ట్రుహీరసమును గాని చెంగల్వక్షణిమ్టు రస 
మును గాని వసను గాని పౌ తిదేనను నప స్థారరోగ కిప్పించవలయును 

| (ఈ9ఎ౫ ౬ ౭, అ స్ట్రైంగహృదయమ్ము రూ _త్తరస్థానము, అ. ౭). 

లా. శ్లో, నిర్జుండీ భవ వన్హాక చూర్ణ వస్యోపయోగతు, 
ఉలి సహసా నాళ నుప పస్థారో నసంశయః, 

_—_యోగతరంగిణి, 
బదనికయోగము : నావిలచెట్టుమోంద బయలుదేటిన బదనికను 

జెచ్చి చూర్ల ముచేసి నస్యకర్మ మం దుపయోగించిన అపస్యారము 
నిస్సంశయముగ శాంతించును. 

౯ గొత్రుయా తమ్ము నోమూ త్రము గోముయరసము _ ఏనిన 
ఆవనూ నెక నాలుగు శెట్లు బు శ్చ శె తెలము శ కాంచి అభ్యంజనము చేసిన 
ఆపస్థారము నివ_ర్థించును ( బృందమాధవము ), . 

మిరియాలు 
౧౦. కల్యాణకర చూర్ణము : పంచకోలమలు, 

_సేంథధవలవణము 

వేండినీటితో పుచ్చుకొనిన అపస్థారము తప్పక శాంతించును (యోగ 
రత్నాకరము )- . 

మటీయు చర కాదులలో చెప్పబడిన మహాపం చగవ్యఘృతము 
గూడ అపస్థారమును నాశనముచేయుట సా్యమభవము. 

రోగి రకుణావళ్యకము ౩ అపస్థారరోగము గలవానిని 
నిష్పు నీళ్లు మొదలగు వానివలన ముప్పు కలుగనియ్యక జాగరూకత 
తోడ సదా రక్నీంపుచుండ వలయును, _వెని వివరించిన చికిళ్సలచే 
రోగము మించి మనోవికారరహితు(డుగ నుండురోగతోడ ఈ నీవు 



౧౨౦ 

పూర్వము నిందనీయకృత్యం బులను జేసినా ” వని చెప్పక ప్రి పీ.యమున్సు 
మనోహరములును అప విషయంబులం జెప్పి వాని మన స్పున న వశ్ళాహ 
మును కలుగ జేయవ లెను, 

( గం దూ "1 

గత పదిసంవళ్ళరముల యోలోేపల అపసార ముయొక్ష్మ_ 
నిదానమునందు గాని చికిక్సయందుC గాని విస్తారము జ్ఞా నాభివృద్ధి 
కలుగ లేదు. ఇది యంతయు కోచనీయము, చకక్క సుశ్రు, తాదులదిన 
ములలో నెట్లో అచే,ప ప్రకారము ఈకాలము నగూడ ఈవ్యాధికి ఇద 
మిద మని చెప్పదగిన చికిత్సను నిక్చయింప(జాలకున్నా ము, కాని 
సామాన్యముగ అనేకులకు జీర్లస సంబంగమయిన దోషములు లేకుండ 
జేయుట చేత అపసార్ట్రరము మార మసచున్నడి. మా యనుభవమున 
భృం-గామలకాది తెలములచేత స్నానములు, నస్యములు ఉపయోగ 
కరములుగా మన్న వి, లోేపలీ కిచ్చుమందులలో మొదటిరకము చెంగ 
ల్వకోష్షు వచాచూర్లములు గణము నిచ్చుచున్న వి, ఒక్కాకటి పది 
గుంజలయొత్తు మోతెను చేర్చికాన్సి వి డివిడిగాం గాని పదిగుంజలయొత్తు 
అతిమభురముచూర్షమతో గాని యిచ్చుటచేత కొంతకాలమునకు 
మూర్భ్భలక ణయలం' తస్టచున్న వి, అనుపానముగా హాహండస్వర సయ నుండియు నీనగరము చాల ప నదె గాంచి చాలకాలము ఆసియా 

ఎపి నుదావా 
గాని ఆవునేయి చక్కి. రగాని ఊపయోగింపవచ్చును, 
రించిన పదియోగములను నస్ట్మ అభ్య ంగములకు పి విక్తమ ప్రయోగము 
లను గూర్చి ెపెచ్చుగ శోధన చేయందగియున్న ది. ఇవి యన్నియు | 

_ ఒక్రొర_కరోోగికి చిరకాలము వాడి చూడదగినవి.  మొు_త్రముమో(ద 
ఆంగ్లేయావధములకం కె దేశీయావభములును, దేశీయప 
రించి పిత్తకళ్షమన మగు పభ్యములును ఎక్కువ యుపమయోగకరము 

లని వెప వచ్చును, 

క కతళ్థోకి? యను (గృంథమునందు 
రోగములు చెప్పయిడినవి, 

ఆవుపాలుకొ సజ్జ మేనులస ముంగిస 
పిల్లీ 'యుడుము నక్క చేదుచేత 

నస్యంబు చేయించి నయమెన వెల్లుల్లీ 
తి త్రికటు కానుగవిళ్తు త అ,ఫలమునను 

నస్యంబు జేయంచి నయస్నాన ఇఎసరించి. 
వళ్గొరయాకును చల్ల గడ్డ 

గోపాంగనా తెల ల గెందనప్రూచారు 

పంచగవ్యము గమడిపండుతోడ - 
పానంబు చేయించి పక్షీ"అక్క_లు తెచ్చి 

అన్ని చేతను భూప మమరంేసి ' 
ఇన్ని విధములు వేయ చెక్కు_కౌనా యప 

సార రోగ, ముడిని చను రమేళ1! 

(ఆల) 

పదతుల ననుస . 
థి 

అపస్తార మున శ క్రింది. 

అపస్యాషు ండు_ అ విళలి శిక్ష 
అస న్యాహుండు — ఒక ప్రహరి, 

అవాండును ఒక ప్రవ. 
అవాంతర తముడు __ ఒక (బ్రహ్మర్టి , ద 

ర య తీరము, అబా౦హ్రదను — భారతవర్గీ య తీర్ధము 

అపామియా ___ ౧, పడమటి ఆసియాయందలి ఓరొం " 

'పెన్నదియొడ్డునం గల పట్టణము. ెల్యూకన్ నిశేటర్ భార్య యగు 
అపామా పేర నీనగరమున కీపేరు ఐచ్చెను. తరువాత శీ కే ౭-వ 

| శశాబ్దీలో నిది శ త్రువులచేతయణుడి నాశనము గావింపంబటెను. అటుపై 
లు . 

| నరబ్బులు దీనిని మరల ని రించి ఫామియా యని చ్చీ రిడీరి, “ క్రూనేడ్) 
యాద్ధములవజకు నీనగరము జె "నృత్యము వహించియుం డెను. 

౨. ఆసీయామైనరునందలీ వ్రీజీలో 
నిది యొకస్రరాతననగరము. దీనిని గట్టించినవాండు. అంటియాకన్ 
సోటర్ , అతనితల్లి పేరు అపామా 'యసటచే నాతల డామెపేర, 
నీనగరమునకు ఆపామియా యిని పేరి'జెను. శ్రీ 'స్తుశేకము 3 -న శతాబ్లి 

యీ థి 
మైనరునందలి గొప్పపట్టణములలో నొకటి యెయుం డెను, 

అవినై౯నర్వత ములు __ ఇటలీ దేశమునందు ను త్తర 
మునుండి. దక్నీణమునణకున్సు . అచ్చటనుండి. డక్షీణమున సిసిలీవణుకును 
గొలుసువలె. పొడుగుగ. ద్రైసరించియున్న యొకపర్వతపం క్తి కి, ఇది 
యూరోపు దేశమందలి గొప్పపర్వత ములలో. నొక్క_టి, దీని పొడువు 
రమారమి ౭౫౦ మెళ్లు. _ ఇటలీలో నున్న యిీపర్వత భాగము 
యొక్క_ యెత్తు శిఖరము “మాం కెకోర్య్నో ? అనునది ౧6౦౦౦ 
అడుగలయెత్తున నున్న ది, శ్లీసిల్రీలో ఎట్నా (Etna) అను శిఖరము 
గలదు, అవి ౧౧౦౦౦ అడుగులయెత్తున నున్నది, ఇదియు, 9 నేపీల్చు 
నొద్దనున్న వెనూవి యస్ అనునదియు. గొప్ప యత్ని పర్వతములు. 

| మిక్కిలి యెత్తుమి(ద నీపర్వతము' వృకువిహీనముగను. గరుగుగను | ఉండును. కొంచె 'మెత్తుతకు_వ (ప్రబేశము .వనమలతో నిండి 
యుండును, ఈపర్వతములమింద ఖనిజము, లంతగ, 'కేవు, కాని 
మలక్రు: బనికివచ్చు చలువరాళ్లు మా శ్ ము విశేనముగ. నున్నవి, 

అపిశలి 

గృహ 

ఎ హ్రాబీనస సంస్కృత వ్యాకరణ కా ప్రకారుడు, 
| మిగల తపక, పాజీనకేం బూర్యు(డు, . 

అపిశలిశి వ్వ వై దికళబ్టోచ్చారణములన్ను-) గహర్చి "తెలుపు 
గ్రంథము, ఇందు అచ్చు లేవో హల్లు "లేవో అవి యొ "ట్లేర్చడినవో 

ప్ర క్యేకయుగ నిన్దశిం పంబడినవి, అపిశలీప ండితుని యభి 
ప్రాయము ననుసరించి ది వానివ్యక్చత్తుఖును వివరింపబడియున్న వి, ...' 

శ్ర శళ్యేక ప 

పద్యనుంకయు తప్పులకడిక? నున్నది, ఉన్న దున్న యట్లు 'ప్రకటించిశాము. wa గ 7 వ. 

Ca సాదా. 
న 

కనన న గ 



అపూరివుక్ _అఫోలో 

అవూరిమ క్ __ "పెళూజేశమునందలి యొక. ప్రదేశము, 
అచ్చటి ఆండీస్ప పర్వత ములయందు పుట్టిన  అహపూరిమక్ అనసదిని బట్ట 
దాని కీ బరు వచ్చినది, కహా ౭2,32౬ చ, మైళ్లు, జనసంఖ్య 
౧౭ ౭4౮౮౭; ల. 

్ అపూలియా. __ ఇటలీజేళములో నొకప ప్రదేశము. ' దీని 
దశా ౭,౨౭౬ చ, మెళ్లు, జనసంఖ్య ౨౨౩ కద 

సెల్లిస్ __ సుప్రవిద్ధుండగు నొక గీ స్రీ సుటేళప్ప చిత్ర 
కారుడు. ఇతండు శ్రీః పూ, నాల వళళ లేనినాడు, అ సెల్లీస్ 
మేనిడోనియాకు చెలి నష లి నప్పుడు అశెక్జాండరుచ. శోనర్తి తో జస "పి 
చయము .సంపాదించుకొ'నెను. వీనస్ (కేశ). శడిసి '" ముద్ద 
మయమైన తనళిరోజములనుండి: శీటిని : పిండివేయుచు సమ దృ యలో 
నుండి బయటికి వచ్చుచున్న ట్లుగ. రచించినచి త్ ము ఇక నిచి త్ర తము 
లలో "నెల్ల శ్రే మెనది.. శ్రీ ప్రా చాల్దవకశొల్దితుదిదినముబలగే 
౪ చెల్లీస్ ురణీం చు. 

అపోలో -- ఇళండు గృ్రీకదేవత. జఒలింపీయక్ చేవ 
గణములందు (మైధానస్థానము నాక కృమిరెబినవారిలో నితడు నొకడు 

రాజకీయ సాంఘీక నైతిక ఛార్మి కము లగు గణధర్మ ముల. 
బెక్కింటి నితండు గలిగియుం జెను, అందువలన వానియథిష్టాన దేవతా 
పఫదములును అనేకొనాను భేయములును, లఫించెను, ఊ-పెనర్నామక 

ఉండితుండు గీ గకుభావయందలి తణిమివేయుట యనునర్థముగల 
ధాతువునుండి లపోలోశబ్దరు పుట్టి యుండవచ్చు నని యూాషిం కెను, 
రా"స్బి రను జీటొకవిచ్వాం నుండు. “నూర్యపర మగు నర్థమును దీగా 
ఈ యర్థము సర్వసమృత మగు నంగీకారమును బడసియాండ లేదు, కాని 
యశేకేవ్రరాణమలలో నితండు  నూర్య దేవత యొక్కసం బంధమ్యను 
చొలుపు * ఫోబస్ అపోలో ౩ యనుపేరను వ వ్యవహరింప(బడి డియుం' డెను. 

ఇతడు Ca సతి యగు జాస్ స్కు లేటేయందు జన్నిరచిన 

కునూరుడు. స్సోదరియు, సతనిపట్టపురాణియు నగు కో 
(హీక్కో కామెయపె ననూయ జనింప ఆమె యిటు నటు పరిభ్ర 
మించుచు తొమ్మిది. దినముల పర్యంత. నుత్యంతకస్థ ను ననుభవిందీ. 
తుదకు వోంజీలయాపమును. చాల్చి మటీకొన్ని తోంజేళ్ల సాయముతో 
జెలోన్' అనుద్వీపమును జేరి యచట 1 సిరథన్ శిఖరమునకు దెిగువగ 
నున్న యొకతాటితోంపులో నిగువురు కవలపిల్లలను గ నెను, ఈయిద్దజు 
బిడ్డలను నించుక వ్యవధానముతో కేటువేటు, ప (ప్ర చేశేములందు (ప వ సవించె 
నని కొందజయభి ప్రాయము, అయిద్దజలో స నొకశికువుపేరు అపోలో, . 

శెండవది. ఆర్టిమిస్ నానుక డియాహకన్య, ఈమె పాలి వ్రత్యాధి 
దేవత, అపోలో జన్థానంతరమునంహడ. లేటోక జానే బాధ శప్పినది. 
కాదు, అందువలన. నితడు ఛెమిస్ అను వేటోక బేవతవలన(. 'బోషి0 

న్యాయధర ముల ల్ల రైయుం డెను, మొట్టమొదట నీ'ఛెమిస్ 
యొక్క యధీనమంటే టెలీ లోని దేవవాణి యుండె ననియు, . డాని 

౧5 

జ్యూస్ యొక్క_ భార్యలలో నొకతె | 

చుండును. మణియు కర్నియా డా 

) 

౧౨౧ 

| “నామెయ్ తరువాత అపోల్రాశిక్ర ప్ర సాదించె ననితయు కొన్ని గాథలు. 

వక్కా_ణిం చుచున్నవి, 'భెమిస్ యొక్కపరిపోమణ మందుచు అపోలో 
అమృతము నోటికి. దగలీనవెంటానే శె శవమునుండి యొక్క" పెట్టున 
యౌవనావస్థను బోం చెను, అపోలోజ న మనకు బూర్వము జలోనా 

-. ద్వీప మస్థిన మై .సస్యవిహీనమై, ఊవరశే త్ర సంయుత మై. జన 
వాసాయోగ్యమైన సై స్రైనముగ నుండి యతడు. ఫ్రెట్టినతోడచే . సున్టిర 
మున్గు, జనవాసార్హమును న్కు సస్య పరిపూర్ల మును నె నదిగ మూటను. 
మాసమునందలీ స వ స్తనుదినమున నిత డవతీ రిం చెను, దీనిని బురస్క_రిం 

చుకొని యాస సప్తమదినమునందును, మాసమునందలి ఇరవదవనాండ: న్యు 
పూర్ణిమ, అమావాస్యలందును ఇతనిేర నుత్పవములం జరుపంబడం 

ఫెస్ ఫేరియా చెలియా హ్లైసిం 

థియా ప్యానెప్పియా, పిథియా, థచ్షేలియా మొదలగు పండుగలుకూడ 
నిళ్తనిపేరను గావింపయడుచున్న వి, 

ఖ్. 

వు - ep we ల ఆ 

"మగల . 

' బి . 
' ee స్! . " అపోల ప . 

. ఇ జో 

 ఇరడు జేవవాణి,  వ్యాధిపీడానివారణమ్మ, 'యుద్ధమ్బు 
పృక్ళతి, వనస్పతులు, వరాచరములు; సంగీత గానకళాదులం,. కి 

మున్నగువాని కధిదేవత. ఇన్నిభిన్నవిమయముల, కధి దేవత  యగసటవల 

ననే. ఇతని కనేకన్తామబ్రేయములును గలిగినవి. a 



ప్రాయము కనుగొనంటడుచుంజేడిద. 

౧౨౨. 

హోమరుగృంథమునం దితనికి ఆపొదింప(బడినధర్మ్శ ములలో | 

చేవవాణి యధిపతిత్వ మొకటి, ఇతండు జన్మించిన యైదవనాండె 

వెథన్ నామకసర్చమును వధించి ఫవివ్యద్ వాటే కధిపతి యయ్యోను, 

కాని వీరిగాధల ననుసరించి యీసర్పము భూతపిశాచాదులలో.6 జేరి 

నది కాదు, తనతల్లి యగు. లేటోను హీంసించె ననియో లేక భవి 

మ్యద్ వాణిని పేల స్వయ ముగం (బ్రకటించుచుండె ననియో 
ఇతరండు దానిని 'దెగటార్చి డానిభవిన్యతీక కథనాధిప పత్యమును శాను 

స్వయముగ గృహీంచెను, ఇందువలన నితనికి పాపము కలుగ. దన్ని 

వార ణార్థము పర్మిభ్యమణము కెంెపే యను లోయయందు 

ఫల బృకమలతోయులోం గూరుచుండి "౯ సంవత్సరముల పర్యం 

తము తపస్సును గావించి యాపోపమునుండి విమ క్థండయ్యెను. ఈ 
ప్రకారము తపము సొనరించి. పొపవిము కం డసటవలక నికళులను 

గూడ పాపదూరులను జేయుళ క్రి లభించేను,. జేవవాణుల నితండు 

స్వయముగ6 గాక జ్యూస్ పేరను (బ్ర -బె;కటించుచుండేెను, కాని యితని 

శౌవములను సాధారణముగ సంషతును శ్ర హింపణాలకురడీరి, 

గహాపమున నే భవివ్యత్తులను 'శప్పుచుండేడివా౭కు కాని పతులు 

వ, నివేదితప దార్థములు మండుట్క బల్యన్నము, చేవధనుస్సు, 

మున్న సవానీవలనం 'గలుగుసంకేతములనుండీరయు. చేవతాబ్ళి 

కాలాంతరమున నితంయ తన 

అఫ్ష్టుతైన కస్ఫాండ్రా; "హెలెనన్, మెలంపస్, ఎపిమెని జేస్ 

లోనస మృర్త్య్యులకును భవిన్యద్ వాణిని వచింపయలు;ళక్తి ని ప్రసా 

దించేను, మహావూరీ ( సేగ్ ) మొదలగు రోగముల పేనాశమయ నం 

సలిపి 

కలలు 

_ అభోలో 

నిందులకే యుపయోగించును; తాటిచెట్టు క్రీ ఇద నితండు జనించినం 

దున నదియు నితనికి పవిత, త్ర మయ్యెను. ' 

పళ్యాదులసంరక్షణ ' మిత నిక' _ర్తవ్యములలో నొకటి, స్వయమ్ 
గను నితడు పశువుల మేపియుం డెను, పశు పక్షీ సరీసృపాదులలో 

సింహము తోడేలు, హంసమ్ము జేగ్య కాకి, గృత్రుకు, సరము 

మొదలగునవి ఇతనికీ పవిత ములు, ww] . 

మానవపాలకుం డగటవలన నితడు. కారో బ్రోఫోస్. ( బాలక 
పోమకుండు) అను బిరుదమును గాంచెను, 

సంగీతే గానకళాివిద్యాచరిపోవకండై దేవతలు గానించుకొను 
| నుత్సేపములందు లై ర్ నామకవీణావిశేపుమును వాయించు దుండడి 

చువా( డసటం జేసి యితేనికి న్రీంథియన్ అను క స శలీెను, వికి. 

యస్ అనంా మావకథ్యంసి, ఇదికాక. నుటేకొన్నిరోగమల_ నీవా 

రించువా6 డగుటవలన అయి ట్రోమెంటిన్, జాలియోన్ అను పేరులు ' 

గూడ నితనికీ లభించేను, 

 యార్ధాధిటేవత యసకారణమున ఎలేలీయస్ (యుద్ధషుగేజేణ. 
క రః తష్టరోటోళ్యోన్ (రజతధనున్దార్సి హక మేపోలోేన్ (దూర | 

(స్వర్లఖిడ్డధాకీ | ముననుండి గుటీకొట్టునత౭డు ), a  సాచ్రోన్ 

బొడ్రామిమోన్' (సహాయకుడు ) లోనగు బిరదములు సా పా ప్త 

మయ్యెను  పొహాణములమో (దను. చెక్క (బడిన ఇతనివి;; గ్ర మ 

కొన్ని స సమ. స్రయుద్ధోపకరణములతో సుసజ్జితీమె యున్నట్లు న్నిక్మంప 

బడియున్నవీ, ఇందువలన కొంద. తేతనిని సంహార దేవత యయుః 

దలంచిరి; 

ప్ ట్రళృతివనస్పతుల యదధ్ధిజేవత యసటచే చే మహేతత్యతత్యు వన ' 
ములు, ఆరామములు, 

త్య. బభంవీయకాప్యాయామళ్యవఇధులందు. 

(టకును 'నుపయోగపడు చురడును,.. 
స 
"న్నా 

t 

వాడు, క్లియో (ఇతిహాసము ) యూ కొన్చె ( శృంగారకావ్యము ౫ 

థాలీయా (నుఖాంకనాటకమ ) మెల్ పో మెక (దుఃఖాంత నాట 

కము) పె ళస్ఫికోర్ ( నృత్యగానములు ఏ ఎరాటో ( వ్రేమగీతము ); 
పాలీమ్నియా ( ఉన్నతమం త్ర, త్ర ము ఉరానియా (కాతీమము » 

కల్లీయోప్ ( ఐతిహోసి కకావ్యము) అనుపేరులం బరంప తోమృండ్రు, 
కళామూ ర్తూ లీఠనికి ఊడిగము చేయువారుగ నుండిరి,” వీర వదతగోం 
గూడి ఇతండు హెలీకకాప పర్వత భీఖరములందును "ెర్నాసన్మహీధ 
ర్యా హులందును విపోరము గావించుచు, కాన్చేలియక్నామకని త్ రిణ్సీ 
జలముల గ్లోలాచు సకలకలార సధారాసం పాతముల ే  లోకుల నం 

దింపంజేయుచుండును. 

| కృషి 'సస్య్యాదుల కధిదేవత యగుటవలన అపోలాశి సీటాల్క.స్ 

( ఛాన్యరకుకుండు ), ఎరిథిబియస్ ( ఈతిపరిహార్హ )) పస్పరియన్ 
( అన్న దేవత ౫ "హెర్ సోన్ (తుషారదాత ఏ నోమియోన్ ("సమతల 
దేవత ) మొదలగు బికుదములను గాంచియుం డెను, మటీయు( గృమ్కర్త 
యగునప ప్పు డితండు సంవత్సరాయనగమ నాగమనములతో “డను, టముతువుల 

తోడను సంబంధము కలిగి, కాలనియామకపండై యొప్పారు చుండును, 
ఇందువలన నిశనికి పనోరోమెడకా (బుకుపాలకు(డు ) అను "పీరు 

కలిగెను, 

శ్రేటకలోని తనయుపాసకుల నితండు జెల్ళీకాతీరయలకుం 
గొంపోయెను, ఆకోరణమున నికనికీ సాము, (ద్రిక చేవత్వముగూడ లభిం 
చినది. ఇపిబెటారియస్ (నాకారోహీ ౫ ఎపాజెటారియన్ (నౌకా 
వరోహీ ౩ నసీయోటాస్ (ద్వీపవాసి), యూ ర్వాలీస్ ( విశాలసాగర 
'జెవత ) మొదలగు శే పేరు లితనికి సయ ద దృ దేవతే యెసందునౌీ కలిగినవి, 
లోకపాలకుండె శ్రామాదుళ సృజించుకువలన పాట్రూస్ అను పేరును. 

వసాలు లోయలు కనినకీకగయుందే. రాసమార్గమంక, కథలకు నధిదేవత - యస హేతువున అగూయి 

సహ. చాజీ(దోలి మంచినిమా శ్ర శి లోప పళ పవత హరు గృహా ఇ. . 
, భాన్ వ్యకుషత్రములును | 

స్రాన్రేటేరియోన్ అనుసోమ'భేయములును గలీగాను, ఛతీ 
వన _స్రంథములు . (శ్మల శిదుట _ స్థాసింపయడి 

ఆజమానులవశ్వాసము, ల pen 



అపోలోనియన్ 
ఇతనియుక్సృవావస సరములయందు వ్యాయామసంబంధము లై లెన 

పోటీలు జరగుచుండును,. అపోలో స్వయముగ వ్యా యామకుశలుండు. 

ఇతండు ఒలింపియక పం దెములలో 6 చాల్గని పరుగెత్తుటయందు 

హన్మైస్ను జయించినట్లున్ను క్టీయందు. . ఏళెసును గెలీచినట్టును 
గాథలు కలను, 

ఇన్ని ప స,కారము లగు గుణధర్మ ములు గలీషి యిన్ని వినయము 

లకు అధి చేవక్ళమును బొందియుండినప్పటికి నిత6ం డొనరించిన కొన్ని 
ప్రార కార్యములు అదె వికములే కాదు, అమానుపి.కనులకం కొను నీచాతి 

నీచము లై యున్న వని చెప్పవచ్చును. గానమునందు6 దనతో౬ బోటీ 
వెట్టుకొనె ననుకారణమున మార్ స్యాస్చర్మ మును (బెతికియుండం 

గే ఒలిపించివై చెను. మటియు నియోచే యను స్త్రీకి ' ౭ గురు కొడు 

కరలున్కు ౭ గురు కూంళులు నుండిరి. ఒకసందర్భమున 'వీమి తన కున్నంత 

సంతానము లేటోకు లే దని పరిహాసము సల్పెనంట !  అందుమోొ(6ద 

నితండు మహో ులడై తనవె ల్లైలగు ఆర్టీ మిస్ ను చేంోడుగం గైకొని 

నియో చేయొక్క. ౧౪౯ సరు భాలికాబోలకులను నొక్క.పెట్టున? దుద 
ముట్టిం చెను, ఇందులకు ఖిన్నముగ న నన్ముగ్ర, గ హమయును జూపీనతావులును 

గలవు, హసింథస్ ఛామక బాలకునిపె నిళని కఠ్యంత నుగు రె 

కిని నతనిపీరను హసింధస్ పూవు లని సీలునబడుచున్న వి, 

లారెల్ వృకుముగ మార్చి నిరంతరము పచ్చగ నుండులాగునం జేసె 

ననియు, కోరోనిన్ తన 1 వ్రీయురాలిసె నబద్ధము చెప్పినకాకిని శ్వేత 

శిష్యులఫాఠళాలలో మొదట. 

గను ఉండెను. తడు చ్ర్రానీన అపోలాేయొక_యుపాసనమును రోమనులు గీ గ్రీసవారినుండి ఇ 

శైళకొనిరి, టార్కీ్వీనియస్ సూపర్" బస్ కాలమున 'ఇల్ళయకొా జేవవాణని 

వర్షృమును౦డి నల్ల నివర్ణ మునక మార్చి సనియో గాథలు కలవు, 

సంపృతించినట్లు కొన్ని యాధారములు గలవు, తీ ఫూ, రో౮ాం 
_ సంవళ్చర ప్రాంథములందు కజవుకాటకము లుత్చన్నము కాంగా నచట 

అపోలోనిమ్నిత్త _ మొకదేవాలయము.. నిర్మింపంబడెను. (క్రీ, ఫూ,” 
౨౧౨వ. సంవత్సరమున శెండవప్యూనిక్. యుగ్గావసరముగా(టివి 

_ అపోలోనుగులించిన . వృత్తాంత ములు గొన్ని కలన, ఆగస్ట్ర న్ రాజ్య 

కాలమున నిశనియుపాసనము రోమనందు స సుస్థిరమున. "సలకొనిపోవ 
నితం డచటి. దేవతా ప్ర పృముఖులలో నొక డయ్యను, ఆకి క్రీయంయుద్దా 
నంతరము ఆగస్ట స్ అపోలోమందిరమును దిరు గం గట్రించి యాద్ధవిజ 

యుమున దొరకిన ద ద్రువ్యములో గొంకభాగమును. వినియోగించి 
అపోలో నిమి క్త త్తయు పొంచవారీ రి కోత్సవముల చేర్చ్పాటు' వేసెను, . 

.పొళ్చాత్యదేశయలందు ప్రాచీనకాలపు కళా, ప్రపంచమున 
నక్కి న దేవత లందజికం కె ఇకో వగ గన్ఫించునది ఈయుషోలో 

బేవక యే, య్యూరోప్తుఖండమన ప్తార్సీస్ మన్నన శొన్నిస్టామంం 

| దొరకువానిలో రోమునగరమందలి 

పేమ | ఈోవిగృహమును. నెటీకకొచి 

యుండెను, వీ రిద్దజు నొకదినమున నాడుకొనుచుండ ఘట నావళమున పోపు శెండవజూలియా గొనియుం డెను ఇది 

నాబాలకుం డితనిచే మృతి నొందెను, అంత నితం డతనిస్తరణార్థము | శ శాబ్టియండలి యొకవి గ్రహపునక అనియు, ప్రాయః నీరోకాలము 
అతనిర _క్షమునుండి నీలప్రన్సముల సృజిం చెను, ఈ పువ్పము లిష్పటి నాటి దైయుండవచ్చు ననియు నూహీంప బడినది. 

౧౨౩ 

దితనివి గృహములు కలవు, రోడ్స్ద్వీపము అపోలో కళ్యంకపవి శ్ర త్ర 

మైనది. కారణ మే మనంగా దేవత లందటు భూమిని దమలో.(6 దాము 

పంచుకొనుచుండ అపోలో అచట లేకుండుట 'సంభవిం చెను, అందు 
వలన నితనివంతున శీమియు దొరకినదికాదు. రోడ్స్ద్వీప మహప్పుడు 
సముద్రమున మునిగియుం డెను, ఆద్వీపము ముందు నీటిపెకి వచ్చు 
నని తెలిసి సియున్నవాం డగుటచే. నితడు దానిని దన కొసంస మని 
జ్యూస్ను. ఫ్రాస్టింప నతండు నుంచి దని సమ్మతించెను, ' అది మొదలు 

కొని రోడ్స్ద్వీప మీర నికి. బవి శ్రావాస మయ్యెను, ఈద్వీపము 

జ్యాలాముఖీపర్వత ముల కాకరము, '్భృహరాక్ళకి నొప్పు అపోలో 
విగృవా మొకటి ఇచట నుండెను. పరీనూణనుం దిది నూజుడుగుల లీ 
ఎత్తు గలిగి (చృపంచమందలి ఏడు అద్భుత ములలో నిదియు నొకటి 

యెయుం డెను, కాని యా బృహోండమెన వి గృహము భూకంపము గటా Wy 
వలన ధ్వంసముకాంగా నామమాల్రైవళిష్ట మెపోయెను. ప్రస్తుతము 

చెటీకకా మ్య్యూజియములోని 
అపోలో బెల్వీడర్ వి గృహము మిగుల. చ్రైళ_స్ట మెనది, శీ Ep 

౧ర౮-వ సంవత్సర మున ఆంటియమ్?థిలావ శేవ ములలో 'హౌరకిన 
గ (శ్రువస్తుప్ర ప దర్శునళాలాసంస్థాపకుం డగు 

3 -వ శ్ర పూ, 

అఫోళోనియగ్ (౩ విర్షస్ ) ౧, ఇతండు (క్రీ, పూ, 
వెండియు. నితడు తాను ప్రేమించిన డా శె చామకకన్యను మూడవ శతాబ్దియం దున్న గొప్ప శేఖాగణితళా్ర్రవే త్త (+The 

| Great geometer »). నొల్లివు అయిదవ టాలెమోరాజుల రాజ్య 
కాలమున. నీతండు అలెగ్జాండ్రియా పట్టణమునందు యూక్లిడ్ 

ళిష్యుయూకు, ' తరువాత గురువు 

(గృంథములలో మ్యాగ్నమ్ ఆప 

(Magnum Opus) అనునది ముఖ్య వై. మైనది, ఇందు దీర్ష గవ త్త త్తము 
| లను (Conic Sections ) గుటిం చిన ోం౦ ల సిద్ధాంతములు కలవు. 
ఇందు చెక్కు లాతండు క్రొ, గం గనిపట్టినవి యున్నవి, 

అపోలోని యన్ --(క్షోడి అన్) ౨ గొ ప్పకవి, 
పండితుండు, అర్షొనాటికా ( Argonautica ) యను మహాకావ్యము 

నకం గర్త. ఇది మన మహా భారతమువలె మాత (త్రవీర్యమును నర్గీ ంచు 

| నట్టిది, దీనిభొవ వర్ల నాకౌళశలము. మిక్కిలి . యాచ్చతర మైనవి, 
నర్టిల్ మొదలయినమవోకవులక6 గూడ నిది మార్గదర్శక మైన, దందురు, 
ఈక (డు మొదట ర్లేడ్సులో సాహి శ్యాచార్యుండు ( Rhetorician ) 

గా నుండి తరువాత అలెగ్థాం డి డ్రోయాలో _పుస్తకభాండా గారాధ్య 

తుండు (Librarian) గా నుం డెను. _ఇతనికాలము రమారమి 

J ప్రా. ఎ౨రోం మొదలు ౧౮౦ వజ, అనలా నితం. డిప్పటిక Uy 

నెండువేల నూట యేలుది సంవక్ళరభుల్భక్తి ండట నుం"డేను,. 



౧౨౩౨౪ 

అ సోలోనియ న్ --( న్) 3, గ్రీకు (యవన) 

సాహీళ్యపేశ్త త్త  (Hestoridan) య ప్రా గ శేశాద్దీయందు 

అపోలోనియన్ -- (శ్యుని అన్ ా  ర పథాన 

రస్ సర పృడాయమునందలీ తత్త వేత్త, ఇతనికాలము రమారమి 

య పూ, న 'సంవళ్సేరము. మొదలుకొని శ్ర" స్స ౯ారా-వ సంవత్స 

రమువజక, ఈశండు ఆసియామెనరు, పొర్టియ్యా హీంమూదేశము 
"మొదలయిన దూరదూర దేశములు తిరిగి వచ్చెను, హిందూ దేశమునందు 

కా న చ . పం భాపీ నని ,కీం. క, శ్రూహ్గణులతో. తత్త పయమనుచటించి _సంఖాఎంచె డ్ 

౨౦౦ లో నికనిచర్మితృమువ్రాసీన పీలా త్ర టస్ ( Philostratus ) 

చాసియున్నా (డు, వయ పై విక చిత తృంబులునుు అమౌనువ. 

కక్యంబులును చేసి చూసా పెనంట. . 

అపో స్త ల చ ర్చి ఎ అపో ''స్తలులసమయనుం దుండిన 

చార భాలయము. 

యు, మటియు రోమునగరము, అలెగ్జాండ్రియా, జెళూ 

“జలం, ఆంటి యోక్ పట్టణములం దున్న చల్చులకున నిదే నామభే 

యము (ప ప్రఖ్యాత మయ్యెను. అపో స _స్పలవర్చి తమ దని రోమనుక్రాథ 

లిక్క్ము_లునుు తమ దని ఎపిస్ కోపలులును శోగవు లాడుచుందురు.. 

అ ద్ద స్త ల పా రంప ర్య ము 

కంల ' డీకనులు. అనునీ మువ్వురు గలసీనది య్మపో స పలసం్య యన 

శుడును.. విధ్యు క్షసంస్కా_రములతో వీర లేర్చాటు . “చేయబడు 

చుందురు. (సృథమమందలి అపోస్తలులు మొదలుకొని ే(టివణకకను 
కురలసంస్థ అవిచ్చిన్న మగ వచ్చుచున్నది. దీనికే అపో _స్తలపారంపర్య 
మని పేరు. ఎపిస్ కోపల్ చర్చి వారి కెట్ట సంస్కారములవిషయ మె 

యయంతగ పట్టింపు లేకపోయినను కాథలిక్క్టలును, .. 

ఇంగ్ల ప. వీనివివయమున నట్టి శ్ర శ్రద్ధను బూనుచుందురు. - . 

అ పోస్త పీత రో లు య ఆపో స్థలులతో సమకాలీకు 
ఇ న శేఖపలు శైనంట్, ఒర్న బస్ షౌర్ మస్, ఇన్నే మయన్, 

పోలీకార్చొ అనువార లయిదుగురు అపో" _్రలపితేరు లని. "సేరువడసి 

అ బో న్హ స్తలభ్రా మధ్య యుగమునందు పోఫు 
లమితద ద్రవ్యవంయుతై. రాజాధిరాజభేగము లందుచుండ వారియందు. 
బ్కవేశించిన దురాచారములను ఈాప్రుమాపి. సంఘమును. గరువులను 

ముంచిమార్లయులోనికిం గొనిరావలయు నని కొందటు ప 'ప్రుయత్నముల 
సలి పియుండీ ర. వారే యపో _స్పల వ్రాతలు, ఆదిమ- అపో _స్పలుల-ఆచార 
య్యవహారముల నవలంబించుటచే వీరల కీపేరు ౫లిగాను, - వీరిలో గట్ట 
కడపటిదియ మిగుల బ బ్రృఖ్యాతిం గాం చినదియు నగు సం ప్రదా 

వ - బివప్పులు పురోహి 

తలు __ 

యయము శ్ర శే. ౧౨౬౦-వ స సంవత్సరమున పళ్యానివాని యను. 
F తావార్డ - సెగరల్లీ యనువానిచే స్థాపిం పడెను, . "వీరు ధీక్ష _క్షపాదము 

- తో, భికాటనరన నుదరపోవుణయుం జేసికొనుచ్చు ధా ర్మీకగీతములం | 

వారియొక్క ఇచ్చానుసారముగ నిదె ని ర్మింపయడీ 

కొందణు . 

అపోలోనియన్-అఫో క్లలస 
 భాడుకొనుచు ఇటలీ స్విట్జర్లాండ్' ్ రాక్్ దేశములలో? 

మత ద్రోహి యినుదోవు మారోపించి + యెతనిని శాల్చీవై చిం. 

చానా 

౦వలు: 

. బర్మ 

టనము౦ దేసి యుప బేశింపసాగిర, ఆచాంసోపొలము సౌఖ్య మనుళ 
వింప6గల స్వర్ణ కుల్య మస: రాజ్యము రానున్న దనియు దివ్య మైన 
కాలము సమిపించుచున్న' దనియు లోకులకు బోధించుచు" పోరు 
పదవిని, అందలిదురాచారములన్ను కేవలము భోేగవిలాసములకిర స్థాన 
ములుగ మాటీనచర్చులను జాల కళినముగ నిందింప వెందలీడిరి, jp 
ధాన్యసం పత్తుల సమహర్చుట మాని అనిశేతనులు,. అవివాహీతులు నై 
సాంసారికప దార్థవిదూరు లైన విరాగలభంగి వీరు జీవనము గడ్రజ్రు 
చుండి, కాని సోఫునకును, వారీయనుయాయులక్రును వీరిబోధనములం 
కటకము. 'లయ్యెను, (క్ క్త శే ౧౨౮౬-వ సంపత్సేర మున వోవ్ నాల్టవ 
హోనోరియస్ ఈోప్ప ప చోకము నావీవేయుటకు ఊ కరువు నొసంగు. 
౧౩౦౦ల సంవత్సరమున పోపుసంప, దాయు లీ? సెగరల్లీ ని. బట్లికాని 

ఇతని 
నురణొనంకరమా ఈస సర్మాప, దాయులకు మలక్ నగర నివాసీయుం 3 గొప్పు 
విద్వాంసుండు నగు డోల సీనో యనునతండు. నాయకం డయ్యెను= 
అది మొదలుక్షొ ని య్ సంప, దాయులు స్వర కణార్థము దుర్దములందు 
నివసింప వెందలిడిరి. (క్రీం శ, ౧౩౦౭-వ సంవత్సరేమున- శీశేరయన్ 
అను బిమకాయొక్క. “సేనలు మిలక్ చుట్టు ప (వ్రోశాల నున్న బేశమును 
ధ్వంసము చేసి వల్లీ. యందలి _ జెజిల్లీ దుర్దమసు ముట్టడించి యపో 

-స్టలసోదరుల నందజను బట్టికొన్ని. వారి నాయకుందన డోల్పినోను 
| గాల్చీవై చిం, అనంతర. మోసం ప్రదాయము (కృనుముగా శీణించి 
పోయినట్లు తోయచున్నది. 

అపోన్త స్తలమతము. — క్రై సవముతమునకుం జెందిన 
యొక సీ నిద్ధాంర్యు,. ఆదిమ-అపో స _సలులు దీనిని గావించి రని సూర్య 
కాలమున నందును . నమ దువచ్చిరి, కాని యిటీవల. నీస్సి ద్రాంతము 
నాలుగనకే శౌద్దీయం దేర్చడియుం డె. నని నిళ్చయింపంబడినది 

అ పోన్త "అరా జు ల __ పోప్రవలన వాంోరిబే దెళఫు 
రాజునకు దసర బడినబిరుదమ.. శీ శే ౧౦౦౧-వ సంవత్సరమున 
పోష్టు శెండవసి సిల్వెస్ట ర్. హంచేరియారా జగు సెంట్. నీ ఫెకొకు ఈబిరు 
దము నోసలౌను, ఇతరు తనరాజ్యమలోన అస్యభర్క ములవారి నంద 
టను త్రైత సవమతమున6 ' గలుపుటకులగాను త్కుబల ప్రయత్న ములను 
గావించియుం డెను. అటుతరువాత. శ్ర శే ౧౭౫౮-వ సంవత్సర 
మున పోవ ౧౩-వ కమెంట్ ఊరియాశేరిస్ళాచ క్ర కచంరీ శ్రీ నికిన్సి ఆమె 
వంకీకులకును నీబికదమును బృెసొధిం చెను, శ్రీః ఫ్, _౧౯౧గయా వజకును 
సాంగోరియా రాజులు దీనిని. న. ధనేంచురునోనచ్చిర్ 

అపో న్తలన నంస్థలు నియమములు) _ వైర స్తవ 
ధర్మ విమయమన | లిఖింపండే న విధివివరణములు, ఇవి ౮ భాగములుగ 
విభజంపణుడియున్న వి, అంతిమ భాగము అపో న _స్తలుల ర నియమము 
లతోం' బూర్తి- యగును, “ఇవి. యపో స్పలులచే. రచిం పంబడినపీద ు 
న్లీమెంట్లుచే.. చే చర్చికి నొసంగలుడిన వని పూర్వ. మందును క్టకంది 



అభోస్త 

యుండిరి, కాని 'ముదటినుండియు నీయెనిమిది భాగములు వేశ్వే టిని యే 

తలంప బకుచువచ్చెను, వీనిలో ౮౫ నియమము లెక్కు_డు Ch 

భూతములు, ప్పి స్ట్ అనునతండు వీనిని DE స్తవధర్శ మునకు ప, 

ణము లనియ్యు "బిల్ తరువాత వీనిని మించిన' ప్రమాణిక ్ ల 0 

మేదియు లే దనియు వక్కాణించియుం డెను, కాని యిని “అపో 

స్పలులు రచించినవి కాక తరువాత వచ్చినవారు వ్రాసిన వనియు 

ననేకులు దలచియుండిరీ. అట్లు వ్రా సీనవారిలో ఆర్సీబివప్ ఊప.నర్ 
అనునతండం ముఖ్యుండు. ఇతండు వీనిని ఆధునిక విమర్శకునిభంగి పరిశీ. 

భించి యందలీవివయములను వ్ర్రాశయందలి శై లీని సరిపోల్సీ చూచి 

యవి యపో _స్టలరచితములు కా మరియు, వగ్నోమీ యక లేఖలను 

బోలియున్న వనియయు.. తీరానముం జేసెను. అటుతరువాత సీ 

వ్యాస్తవ్యుం 'డొకండు వీనిని "క్ర, స్ట నాల్డవళళా ట్టి యంత మన రచించి 

యుండ డవచ్చు. నని నిశ్చయినపంబెను. చర్చికి చెందిన ఆర్చిబిప. 

స్పులు' బివప్పులుు శె డ్రెస్ స్ బిటరులు, డీకోనులు మున్నగువారు. గమనించి 

యయవలంభింపవలసినవిధులం, నీశుల్కు. నియమము లీందు 

యున్నవి: 

వ్రాయంబడి 

'మటీయు _ చర్చియందు, జరుపవలసిన సంస్కారములు3 
మర్యాదలు మున్న గువానిం గూర్చియు నిందు. నియమములు కలవు, 

అ బో న్ల లాధీకార ము ___ కోమునందలీ పోపులకున్సు 

చినప్పులకును పండెడి అధికారము. దీనిని సెంటుపీటరునుండి చంటి 

చికు వచ్చుచుండిన పోపు లందలును. గలీగియుండిరి, 

' అఫోస్త్రలుళలు — ఆఈరంభకాలమున6 దన నూతనధర 

మును జీళబేశాంతరములందు ప్రచారము నేయునిమి త్త తము. న్ు 

కీచు ౧౨ గురు మనుమ్యుల శ్చీత్రీక్రొ నియుం డెను, 
ల ఆది 

రని అపో _స్తలశ ద్రార్థము. కావున మత ప్ర, చారార్థము పంపంబడి డిన ఈ 

౧౨ సరకు అపో సలు లను పేరు కలను. 

. చంపయడినవా 

యనంతరము వానిని జనులకు బోధించుటకు (గాను శ్రీస్తు 

టిదికొ నెను. "సైనుకొఫీటర్ , అతనిసోదరుడు ఆం డూ 

యొక్క కుమారు లస జేమ్స్ జూకొ లనువార్కు ఫీలీహ్క్ 

శెబిడీ 

బిలువంబడుచుండిరి —- “సెన్ కనానైట్, జూడాస్ ఇస్కారియట్ 

అని మొత్తము ౧౨ గురు ఆదిను అపో_స్టలులు, 

బములుగ మథియాస్. అనూనతండు చేర్ప(బడేను.. అనంతరము సెంట్ 

"పాల్ అనునతడు నియమిశతు( డయ్యను, పాల్ చెనువెంట6 బోయిన 

బర బాస్ అనునతనికిని అపో _స్తలబిరుదము లఫిం.చెను. ఇందువలన + 

'ఆరంభకాలమునందునుు తరువారను క్రీ న్తుమతప్ర, చారార్భము వక 

_ లినవా రంథణు నిటేకేరను బిలువణబకుచువచ్చి రన్ శెలియుచున్న ది. 

గాల్ దేశమున బ్రచారము సల్ఫిన సెంట్ డెన్నిస్ అచటి అపోస్తలుల. 

చయ్యును, ఇచేపస్టమున సెంట్ బోనీ"ఫేస్ జర్మనీదేశపు అప్తోస్తలుడు, ; 

నూ | వసు క్రీస్తు 

అపో స్పలునిగ శర్చవెచియుం డెను. 

అసలు అపో స్ట స్పలులు ; 

ఈ ౧౨ గుల, మొదట 'తౌను గావించు నుప దేశముల నాలకీంచి ' 

సు వీరల నేర్ప 

బర్తాలో rr 

మ్య్యూః ' థామస్, _మాథ్య్య్యూఅల్భెయస్ పుత్రు,( డగు జేమ్స్, అతని. 

సోదరుడు శెబ్బియస్ = వీరిద్దణు . ఊాడాస్క్ జూడె యనియు... 

తరువాత వీరికి. 

దోడుగ మటికొ ందటు నియమింప(బకిరి, జూడాస్ ఇస్కాారియట్ కు 

౧-౨౫ 

సెంట్ అగ నెక్ ఇంగ్లాండు దేశపు అపో _స్పలుడు. ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ 

“ఇండీసు 'లయపో స్థలుండు. అడాల్బర్ట్ ప్ర ప్ప పియా దేవు అపో స్థలుండు. 

జీవించియున్న తరుణమంచే ఫీ రతని "యుప దేశములందు 

విశ్వాసము గోలుపోవుచువచ్చిరి, అవి యన్నియు నటు లుండ క్రీస్తు 

సిలలవమా6ద దారుణ మెన యాతన లందుసమయమున. వి రతనియడల 

సహానుభూతి నైనం గనుపజుప సాహసింపకపోయిరి. ' (క్రీస్తుమరణా 
నంతర మతని దివ్యాత సెంటికోస్ట్ అనునుత్ఫోవదినము న జనుల కంద 

అికును దర్శన మిచ్చెను, అప్పు డీ యపో స్ట సలలు "కీ (క్రీ సుయుక్క_ 
| ఆకృసందర్శనముచేత "నైనను తోము నోల్మ్పోయిన క ధైర్యమును బడసి 
యతనినిమో గముల 'నుబితరీతి' నిర్వర్తి ంపరగలుగుదు' నును గొప్పయా 

సతో నాయాత్త్మను దర్శించిరి. ఏసు క్రీస్తు సెంట్ పీటరును మొదటి 
లీ 

అతనినుండి ేంటివజుకును. పోఫు 

మతేగురుపారం పర్యము అవిచ్చిన్నముగ వచ్చుచున్నది: ఈహేతువున 

ధార్మిక విషయములందు. దనకు. మించిన యధికార మితరుల. కుండరా 

దని పోపు వాదెంచుచుండును, 

_అపోవాయు 6డు-ా ఒ్ 

అప్ప కది __ ప్రసిద్ధం డగ నాంధ్రలత.ణవే ర్త, అప్ప 

లక్ష గ్రంథము నకు6 గర్తః ఆం ధ్ర పండిళులలో” 

నప్పకవీయమున కసమానగొరవము కలదు, : .ఇందుండి ప్ర ప్రమాణము 

చూపినయెడల నిప్పటి తెలుసఫండితులలో - నూటికిం దోంపడినాశది 

మాణాడక' శిరసావహీంచెడరు. ' అంథ్రమునందుం గవిత్వము చెప్పు 

వారికి. గావలసిన విషయము లన్నియు నిందు -“సవ్నిస్టరయుగం జెప్పం 

బకియున్న ందున నింతవంబూర్వ మున్న భఛందశ్శా(స్త్రము లన్నియు 

'వనుకయడి "దీని కింత యాధిక్యము కలిగినది. ఈకవి తన గ గ్రంథమును 

గుతించి యీ క్రిందివిధముగ6 

మనియే యుప్పుకొనవలసీయాన్న ది = 

కవీయ మను. 

ప్పిననూటలు చాలభానకు నిజ 

WU 

క ఒకచదానికం యే మజి వే 

' తొకటి విశేమంబుం జెప్పుచుండుకతమనక్- 

(గుంథములును. జదు. 

| పక్ష కెరియుశె అకణ ప్రపంచం 3 -బెల్లన్. [0 ౧౧౧ 

క ఇది చదివినపీన్లుట మణీ .. 

యెదియేనియుం జధువ. బుద్ధి యేలా పొడముకా + a 

. బదపడిగ గ్రంథము లన్నియు 

ఇదకివెదక సౌర మెల్బ వివరీంపంగన్, 

వ.. . లక్షణ గ ౦థములు లమోపలత్షలు గల వందు,” 

శకలగ 

[౧. ౧౧౨ 

కాలము వ--ళమకాలమును. నివాసస్థానమును స్పష్ట్రముగ ప్రాసి 
కొనినతేలు(గుకవులు తక్కువ? అట్టు స్పష్టమగ _ వ్రాసినవారిలో 
అప్పకవి యొకడు. కా. శే, ౧౭౮ మన్ధుథనామసంవత్సర శ్రావణ 

| బహుళ ర (క్రీ, క, ౧౬/౬ ఆగస్టు 3 ఏద్రినమున దేవుండు: కలలోనికి 



వా లా 

వచ్చు గ్రంధము వ్రాయు మని చెప్పెను [ఆ ౧. 33). దశమి గురు 

వారమునాండు (ఆగక స్ట రో) కవి గ్రంథము వ్రాయ ప్రారంభించెను టై డ్ర్ 
ఓరా ౯౭). ఇటిప్పకవీయము (వాయంబడి యిప్పటికి ౨౭ ౭ సంవత్సరము 

-కుయునది, 
UU 

నివాసస్థలము ఈక యదు తేన గ 

సూ్యూమివారి కంకితము చేసినాడు. బయ నా గ్రామమునందె 
చిణూాసముగ నుండినట్లు కానవచ్చుచున్నది (౧.౩౦౦ 3౫. కామెపల్లీ 

.రయిప్పుడు గుంటూరుజిల్లాయండలీ పల్నాడు తాలోకాలో నున్నది, 

అవ్పకవికాలయున నది తం గెడునీవులోనిది. ఇప్పుడు తంగెడు అను 
చైక్రానుము కామెపల్లీకిం బక్చిమమన పల్నాడుతాలూకాలో నున్నది, 
ఈ  కామెపల్లీ అనునది అప్పు డగ్శృవోరము. వప్టైము "పెద్ద 
నార్యునకు సాయప వేంకటపతి యిచ్చెను (౧. ౯౯౧౦౦), 

వంశము :--- ఈతనిదె భారద్వాజుసగో త్రము, 

ఇఒక్కేము, ఈకం౭డు వైదికుడు. ఇంటిపేరు కాకునూరీవారు, ఈ 
ఇవం కేమువారీది ' మొదట కాకునూరు-ఆ గ (గృహోరము, అది 'సరికొండ 

వీములో నుండెను. వీరి మూలఫురుముయ సోనుయ్య (౧. 3౧). 
ఈం డప స్పర్థ వితా శకం దాత, ఈఠండు చిన్న త నమునే కాశికి 

చోయి ద్ర హౌం ద్రులయొద్ద క్యాస్త్రయులు. చదివి గొప్పపండితు( 

=) ce ౭3), మధురాపట్టణమునకుం బోయి 'యచ్చటిపండితులను 
ఇనా ౭న ములలో. లీచి (౧. 2౨) కాకునూరు-అ గృహోరమయును, నిడుద 

మచి బొొద్దిశేపల్లీ 9 నిపరళఫుగి అను. గ్రామములలో మాన్య కేక్రము 
శనం సంపాదించెను. ఈతండు ఆ అభినవచూతస ద్దా్యామము లాలీ ( 
శా క్రురముండెను (౧. ౭9), _అభినవచూతద్దార్సిమ మనంగా గ్రొత్త 

మూమిడిపలె, మామిళ్లు పల్లె యొకటి చాపట్ట్లశళాలూకాలో నున్నది. 
మామిళ్లు పల్లీ ల్లీ (అగ హారము యొకటి నూజవీడు తౌలూకాలో 
చూన్న_ది. వాకునూ రీతండు సంపాదించినా డని యప్పకవి వ్రా వ్రానీనను 
ఈతని కండ్రిపేరు చెప్పుటలో కాకునూరి తమ్మన) యని "వళ 
వలన (౧. సె 08 సోమయ్యక బూర్వ మే కాపనూరివా రన్న 

NX ఎ నాము ముండినట్లు గానవచ్చుచున్న ది, ఈసోమయ్యకు గంగ 

మాం జయం దమశేశ్వరుండు కొండలయ్య, రంగప్ప్క లక్షణుండు అను 
నల్ద్వాయ కగమారులు పుట్టిర. వీరలాశి రంగప్ప మనక వియొక్క ముత్తాత, 

ఆప సంబ 
టె 

సూ, టో 

ఈ౭యనభాక్య కన్నమ త్త వీ రీద్దజుకోను తికమలభ్లట్టు గంగన్న, పెద్ద | 
సోమయ్య, చిన్నసోమయ్య అను పుత్రులు పుట్టిరి: "పెదసోమయ్య 

_.మునకికిం దాత (౧. ౭౭). ఇతయ ఈ క్రతువులు. వేసెను. 

ఇమం. ఫు శ్తెనప ల్రిశాలూకాలో సడివ్రూండి - -యనుప చె యున్నది, 

శవ స గ్రవోరీకులు, 

గ్రంథమును కామెపల్లీ గోపాల. 

అప్పకవి 
'చూతామహు లయ్రినట్టు కానవచ్చుచున్నది. ఈయనకు బెంగన్న3 

కన్ను భట్టు గందయ్య అను కుమారులును. తిమ్మక్క రంగమ్మ 
లింగమ్మ గోపమ్మ యను కూంతులును కలిగిరి (౧. ౮౦). వారిలో. 
'బెద్దవాం డయిన వెంగన్న మనకవికిం దం డ్రి. వల్నాటిలో. నీఠండు 
గాప్పపండితుం డని ఖ్యాతిం జెందెను, 

కే, పళ్లెనాటను నూటతొంబదియు నాల్డు 
శృామముల నీడు గానక శ్రాకున్తూరీ 

ఇెంగనార్యుండు జీదబీేదాంగ ములను 

బ, సుతికి నెక్కి మాజట బహూ యనంగ, Cn [౧. 'రా౨ి, oS 

ఈ వెంగనార్యునకు శేవమ్తువలన అప్పకవి సోమనార్వ్యు (డు 

వేంకటపతి, క్ళవ్ల భట్టు; లకృణుండు అను నెదుగురు భుతు త్రులు పుట్టిరి. 

విద్యాదికములు :---- కాకునూరీవారిది మొదట కాకునూరును, 

పిదప క్రొ.త్తమామిక్ష్ పళ్లెయు నయినను అప్పక్టని కా మెపల్లీ కి వచ్చి 

నివసించుట యెట్లు కటన్టించెను ! శి కామెపల్లీ యితని మేనమామల స స్థల 
ముగ గానవచ్చుచున్న ది. తన తల్లి వై స్రవారు ప్రబంధక ర్త లనియా 

తనకు గల వచ్చినసమాణారము ఆౌను వారికి మట్లునాండు చెప్పంగా 

వారు కావ్యము చేయు మని ప్రోత్సాహసజీచి ననియు కవియే 
చెప్పీయా.న్నా (డు. 

“ మదీయస్వప్నవిధం బంతయు( జేటపడ చెటింగ్లించిన నాక 
రి ంచి సకొలజనంబులు నానందంబు:[ బొంది కరకు. గండం మాతృ 
సంబంధు బస మదీయ బంధువులుగ్రూడః క గులనీంధుసౌగం ధికబంధు 
లును గృళప్ర ప, బంధులుము నీతియుగంధరులును, గావున ఛా కిట్లనిరి? 

రొంపి 
చెడ్డ లో. పెద్దనూయి త ర్తువ్వించెను. రొంపిచెర్ల , నరసారావు పేటుదరి 

| వరనిసటించి విశేవ మేమియుల ఆదిరమే యిది కాంజోలు, వక్హైము పోవార్యునికొమూ శై యెన. 
.శం్రక్తుక్తు యీయన భార్య, ఇద్దిభట్టు _వ్వావమఖంద్సి.. వ స్పైమువారు . 

వాట్లు - షీ. రఫ్పకవి తండ్రికి 'మాశ్రా 

| (౧ ౬]. 

అప్పకవి మేనమామలయింటిలో చే = పెరియ. విద్యావంకుండయ్యె 
ననికూడ లోకవార్త వినవచ్చుచున్న దె. కావున నీతనికకటుంబము 
చేనమామల(బట్టి యే కామెపల్లీకి వచ్చె నని మనము నిశ్చయింప 
వచ్చును, .. 

స్యరయు క్ర కమ భువాశ్వేదమ. -కీర్పినవాండు 
యూ శ్రీ సర్వన్న శబ్దళా ప్రమ చెప్పినభాంఢ్లు కాండూరి గిరిడేశి 
కండు, సీద్ధాంత్ర ములు . ెలిపినవాండు. నరకటం. రాజే త్త్ను 
చేసినవాయడు" మంచీకంటి. యోబనకవీం ద్రుడ్కు. ల ర్మ మెల్లీం 
గించినవాండ్లు కొలచల్ల. మల ల్ల సింగ వార్యుండ్డు ఆగమము ల : 

” అప్పక వికి 

|] వాడు రాజయోగి; వీరు విధ్యాగరువులు (౧, కిం). వ్ రన 
'తెలుయపవాబ యమునందుం. ఢ్రనీర్ధి చెందినవారు కానందున నో 

చెలీయదు, అఫ్పకవికి. లమృణమ్ల 
చేర్చిన మంచికంటి మయోబన్షకవి మూగరువులల్లాతో: మునక 4 
అభనివోధషలమే ప టం. 

: కప్పక స్పష్టమగం జెప్పక పోరును అప న్వు నీరు | 



కో శ్రీగిరిని నిలిచి నీవును . 
భోగివిభూవణునిపట్టపులపీం ద్రు, ద్రుండ వై [౧ రారో, 

ఈతనిచే రచింపంబడిన (౫ గ్రంథములు ; ఫా అప ప్టంబవట్క ర్మ 
నిబంధనము, కాలబాలార 6 కసంహీత యను | గృంథమునకు కోకయాప 
మైన 'సంగృవాము ఆను “ఇందు గ్రంథము అప్పకచి సంస్కృతమున 
రచించినట్టు కానవచ్చుచున్నది, అప్పకవీయము గాక తెలుంగన | 
అనంతే న వ్రతకథ, (శ్రీ శై లమల్లి కార్టునునిమి6ద న్రేమనించోస్తుతిగర్భిత 
న్సప సపద్యశతకము, కవికల్పక "మకులక్షణ న గృ౦ంథమ్ము ధ్ర్రులస ధర్మ 
ద్విపద్క అంబికావాద నును యకగానవప అను గ్రంథము లీకవి 
రచించినట్లు అప్పకవీయములోన కోని చెప్పుకొనియున్నా (డు 
(౧.౮౫). ఇం దొక్క_టీయు నిప్పుడు కానరాదు, నూర్యునియేదుట 
సతత్ర ములవ లె అప్పకవీయముముందర నవి యన్నియు లోపించి 
యుండును ఇమే నన్నయ తిక్క నకృ్ళతములయిన చిన్న పా_త్తంబులు 
విం చినని. ఇక. మిగిలినది అప్పకవీయము,. 

అప్పకవీయము $= ఇప్పుడు దొరకునంతనజ  కప్పకవీ కు 
మెదాశ్వాసముల గృంథము, ఎనిమిదా శ్వాసములగృంథధము రచింపవతె 
నని కవి మొదబ సంకల్చించెను (౧. ౯౬), ఏకారణముచేతనో 
అయిదాశ్వాసములుమా త్రము వ్రాసె నెను. ఇది “పీరునకు నన్నయ 
భ్యకీయ మనయబడు అంధ శేబ్దచింతామణికి టీక మొనను నిజముగ | 
స్వతంత్ర గంధ మనియే సళ పృనలనీయున్న ది, అప్పకవి ఛందోవ్యాకర 

భయలససడేంచి ఆం ద్ర మున గొప్ప గం థము ట్రాయందలంచి, గౌర 

వార్లమునుు లోకులు ,ప పృమాణముగ నంగీకరిం చుటకును దీనిని నన్నయ | థి లు 
భట్టీయమునకు టీకగ వ్రాసెను. ఆంధ్ర ళబ్దదింతామణి యంత 
బూర్వము అప్పకవి కన్న దియు విన్నదియు6 గాదు (౧, ౯౦), 

“తెలుగున ఘనకావ్యం బొకటి* చేయవలయు నని సంకల్పము చేసి 
కని యొకనాండు (శా, క, ౧౫౭౮, శ్రావణ బు ౮ నాడు) నిద్ర 

పోంలగా (౧. 3౮ కలలో శ్రీమహావిష్ణువు కాన్చించి ( ౧. కేల 
6 నన్న యభట్టుచే రచింప(బకిన వ్యాకరణ మొకటి యున్నది. అందు 

నెనుబది రం డార్యలు కలవు ( ౧. 2౨ + దానిని అనూయచే భీమకవి 

గోడావరిలో6 గలీపెను (౧, ఈర). రాజనళశీం ద్రునికమారుం డైన 
సౌరంగధరుండు దానిని పాఠము చేసియుండెను ఆత (డు సిద్ధుల 
యిన్నా ళ్లు జీవించియుండి మొన్నటి కీలక నాను సంవత్సరే మున 

(శ్రీ కీ క ౧౬6౮) తగ (గ్రంథమును బాలసరస్వతుల కిచ్చెను. అతండు 
డానికి "కెలులుటీక్ష వ్రాసెను, ఆది నీక దొరకణలద్యు నీవు దానికి( 

చెనుగు చేయుము? (౧. రోం) అని చెప్పెను అప్పకవి సుల్కొలని 
యాశ్చర్యముం కెందుచుండలో మఠంగపర్యత ప్రా, పారతపు వి ఫ్ర 3 

డొకండు నవమి నాడు వచ్చి, ఆం ధ్ర భబ్దదింతొమనె గ గ్రంథమును, చాల 
Co 

భాన్యయలు (వ్రాయునప్పుడు 

గతల. 

, సరస్వతిటీకను ఆతని కీచ్చెను (౧, అ అంత నప్పకోవి వశమా సక 
వారమనాండు గ (గ్రంథము వ్రాయుటకు చ్రారంభించెను | (౧ క): 

పెని  చెప్పీనళథలను మనము నమ్మినను నమ్మక పోయినను ఆంధ్ర 
కబ్దదిం తామణీ యంతక్రంబూర్వ మెన్నండును. అప్పకవి విని కని 
యాండనిది యనియు వూర్వలక్షుణ క గ రథము లెన్నియో వోధించిస 
యప్పకవియే దీనిని అంకకు(బూర్వ ముటుంగనందున నిది నూతనమే 
మైయుండవచ్చు ననియు నూహింపవచ్చును; 

ఆంధ శబ్ద చింతామణీ యను గృంథము భారతము రచించిన 
నన్నయ్యచే ర చింపంబడినదా లేదా యన్న వినయము శ్రీయుత 
వీశేశలింగముగా రాం థ ధ్రకనులచరి తృ త్ ములో విప్రలముగ6 జర్బీంచీనారు, 

రధ ధ్ర్రశీబ్దచిం తామణి యొక్క నిజ మైనకొర్త యెవషం డెనన్యు 
అప్పకవి యది నన్నయభట్టారకర చిత మని నమ దాని నాభారముగ6ి 
బెట్టుకొని అప్పకవీయమును రచించెను. (ట్రైహ్మానూ.త్రాదులమింద 

శ్రీ శంకర శామానుపాదు లె న. 
యాచార్యులు - పదియక్షరయలు గల నూ (త్రము నూటజుపుటలు 
భాస్యుము వ్రా ప్రానీనట్టు ఆం ధ్రశబ్దదింశామణి నూ శ్ర మును "పేళునకు 
'నాధారముగ గొగహొంచి అప్పకవి తన కిష్టయవచ్చివప్టు చ్రాయుచు? 
బోయెను, అప్పకవిచేం. చెనిగింపయబడిన మూలగ గ్రుంధమందల ఆర్యా 
వృత్తము లేంబది, వానివివరము :౨ 

ఆంధ బ్రశబ్దచిం శోమణిలోని . అప్పకవీయములోని 
ఆశ్వాసము ఆర్యావృ త్త మలస లసంఖ్య 'తెలుళుపద్యములసంఖ్య 

౧ ౬ ౨౨ కి 
2 ౨౦ ౪3౭ 
3 ౧ 5౯5 
vn ox శోకం 
x ౧౮ ౧౯౩ 

Xo ౧౭౮౫ 

ఇట్లు ౫౦ ఆర్యావృతత్త తములకు గ్స్క్౭ ౦౫ పద్యము లేనని, 
ఆర్యావృ. శ తము చిన్నది. మన కందమునంతది, అందు నొకఢప జే 
కందము, కావున ౫౦ ఆర్య లనలా ౫౦ కందములతో సమాన మనీ 
మన నుసళినవచ్చును. ఇళ్ల తెలుయసభాగమున శాద్దూలాదెవృ_త్హయు 
లును, సము మొదలగు విశాలాం ధ భ్రృపద్యములును, పుటలకొలంది 
రండేయున్న గద్య ములున కలవు, కావున మాలమ నకును ఛాషాంతర 
మునకును వీవిధ మైన పోలికయు లేదు, మాండవయాళ్వాసమలాశన్త 

4 ఆద్యో వలి ర్లీ ర తీయో. వర్ష్యః పా (ప్రానోలత్ర పొదపాటేష్యు 
స్వస్వచర ణమ పూర్వః ప్రా, ప సృళ్యమ చెక ఏవ స్యాత్. 

1. ,ప తిపాదమునందువు మొదటేయక్షరమ తల్కి 'శండవయకంము A) 

నాలుగు చరణములకను ఒక్కటి. 

_్రానమ యతి చరణచరణయాననను వీచువేటు ప్రౌసాక్షరమ 
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ఈ యొక్క_యార్యను ఆధారము చేవిక్రాని యతి ప్రాసములకో 

"సంబంధించిన. నియమమా లన్నియు చెప్పుచు 3౯౮ పద్యములు 
చాసియున్నా డు. కావున అప్పకవీయ మాం ధ్ర శేబ్దచింతొచుణికి 

కా పాంకేర మని కాని రూపాంతర మని కాని తల పలహాడదు. 

స్వతంత్ర గ్రంథ మనియే చెప్పవలసీయున్న ది, 

ఆప్పకపీయము స్వతంత్ర, గ్రంథ మని శల సికొని డానిని 

ఆడ మొదలు పెట్టిన సెట్టివారికిని చానివిషయమై గౌరవము కలుగక 
మానదు. ఈ గ్రంథమునందు ' లక్యులక్షఇములను సంగ హించుటకో 

డమ్ము అజివము "మొదలయిన తన్య చేశభామలకు తా విచ్చినవాండు 
లో 

క స్కలథుకర్త ర మిక్కలి పాటుపడినా6 డని తప్పక చెప్పవలసియాన్నది. 

కావి చెప్పుకొనినట్లు 6 వఠకివెతకి సార మెల్డ వివరీంచినాలి డనుటక్ష 

సంజేపాము లేదు. ఈతనికాలమునవం బూర్వము పుట్టినలక్షణ 
_ుంథము. లన్నియు. నీతండు శోధ్గించెను, లక్ష్యుములకై ెక్కుకావ్య 
మహులను - గాలించెను, ఇత డిచ్చినలక్ష్యుము అన్నియు6 గొత్తవి కా 
కనియముర్క బూర్యలాక్ష ణకు లీచ్చిన పెక్క్కులక్ష్యుముల నాయా,గ గ్రంథ 
ములలాేనుండి యుదాహరీంవె ననుటయు స్పన్ధ మే. మెనన్యు: "అట్టి 
యమె్పు తీసి సికొనినలక్ష్యుములు గాక స్వతంత్ర త ముగ6 చాను కోధించిన 
అమష్రములునాడం 'బెక్కు. 'లిచ్చియున్నా(డు, ఆంధ ధ్రలమ్యలకణ 

గ ,ంధఫములు గాక సంస్కృృతఛ ందళ్శా(స్ర్యగ, ౦థములను. కొంత 
వ ఆక సంస్కృత (ప్రాకృత వ్యాక రణ, గ (గ్రంథములను శోధించి వానిలో? 
"గావల సినవివయముల నీ ౫ గ్రంభమునండుం జేర్చియున్నాండు, గణిత 
ఆకా మ్య్మమందలి క కిన'మెన అంకయోగవ్యవసార మలసుసాడ (Permu-_ . 
tations and Combinations) ఛందళ్ళా। (ప్రుమనకు సంబంధించి | 
నంత వణుకు సం గ్కహించియున్నా (డు, "వి శేవముగం జకుర్ణాశ్వ్వాస | 
మును జూాడు(డు, 

ఆప్పకఫీయ మైదాళ్వాసములం కలది యని యిదివజుకే చెప్పి 

అెనంంన్నాము_ పృథమాశ్యాసమునకు భాషాపరిచ్చేద మనియు, ద్వితీ 
ఆమా క్వాసంబునకు వర్లపరిచ్చేద మనియు, తృతీయాశ్వా సంబునకు 
వలి చాసపరిళే ద మనియు, చక్రుర్థాశ్యాసమునకు పద్య పరిచ్చేద 
మనియు పంచమా శ్వాసమునకు సంధిషకిచ్ళేద మనియు -నామాంతర 
యులు, .కత్సమ్క దేశ్య, (క్రీయాపర్తిళ్ళదంబు ల లన(బడ్డు మూండుపరి 
జంబు -లింకను ఫ్రా నెద నని కవి మొదట (౧ జ౯ ప్ర, ప్రతిజ్ఞ చేసి 
గాని " యేకారణముచేతనో. యవి యెచ్చటను కానరావు వానిని 
శాహూకమునుసే. కవికి సవసానకాలము - ప్రా ప్లీంచె నని. తల(ఫవలసీ 

ఆమన్నదె. తత్సమ, దే్య ప్రకరణము లప్పకవి త్రానీయుం డినయెడల ) 

యుపయోగకర ము. 
"గాన్వి = 

నకు యాంధ్ర భాహెచరిత్ర, మునకు మిక్కిలి 
= ఆముండు టన సం చేసన లేదు, ఇంక నొక్కొక్కు యాశ్యా 

. 'సమునందలి' కొన్ని కొన్నివిశేమముల జా జా షెదము, 

ప్రథమా శ్వాసము; 
: ఆతా ద్యప్వ భావలనుసజించియు, కావ్య'భేదంబులనుగుటించియు 
" ఇవ నాయ్రికానాయకులనుసలించియు, _ 

గనతిం. చియన. విష్టలమున ర్రానియున్నాండు. ఇందలి ర శర్దార్థంక్షణాలం 

చె 

అంధ భ్రభాహాశేయులు 

కార నీసమాలిక శబ్దార్గదోవ నీస సమాలీక్క భావసీసమాలీక్క కృంగారరస 

సీసమాలీక్క అన్షరసవీ స్రమాలిక, 'నాయకనిర్ణయ నీసమాలిక లనునట్టి 
నూలికలు కవియొక్క_ యసామాన్యసా హీత్య జ్ఞానమును ఐల్లడి చేయు 

చున్నవి. నూతనముగా సీవిమయము 'నభ్య నిరచువారికి పాఠము చేయు 
టకు వీలుగ నుండుట. యివి నీసమాలికలుగ వ్రాయయుడినవి, ఇది 

వజకు మడ్ ఫౌవ. లనియే వాడుక, వీనికి " సంస్క్ట్ట్రైతము, ఆంధ్రము 

కలివి యప్పకవి అన భాహ లని యనెను, ఈ విభాగములో. నప్పకవి, 
తనకాలమునందు ' వాడుకలో నున్న యట్టి హిందీ, బంగాళ్వీ కన్న 

కాండు, "న్న డవ్యాకరణము ప్రాయువారు అస్ట్ర భావలలోనుండి 

ఆం క్రయను తొలగించి దానిస్థనమందు కన్న డమును ఉంచుకొన 

వలయుననియ్సు అజివముపా ఆఅరవము నుంచుకొనవలయు ననియయు అప్పు 

కవి తాత్పర్యము. కోగోలును, "నాటకములలో చేయీ భాస రవిరివరికి 
నుపయోగింపవలసీనది' “'మొపుటవ . నప్పకవి యీ క్కిందిపద్యము వ్రాసి 

యున్నాడు. — : 

£3 'క్షపణ జై నాదిక కర' ర్మహీనులకును ' _ 
భామాబసులను. ప్రాక్ళృతంబు ' 

కతి వైళ్య శూద్ర. (ప్రభృతి మధ్యమూధమ. 
“జాతుల కెల్లను కౌరనేని... = 

౫ ధీవర లుబ్ధకాది- వినీచజాతుల ... 
మానవులకు. నెల్ల నుగధభావ. 

మొగి విశాబాసుర? ముఖ్యుల కెల్ల 'చై- 

కాచికానామభాషాద్యయంపటు 

శీ, పతిత చండాల యవనాది పరమనీచ 
2 జూతినరుల కప ఛ్రంశ మ్ తెలుంగు 

Pou నాం ధ్ర రబ జెప్పవలయు. 

“గావ్యనాటకముల. ల గోపి కాభుజం | ్. [౧. ౧౫౬: 

ఈ పద్యమునుగూర్చి కొంత ఆలోేచింపవలసీయున్న ది, 
సంస్కృృృతనాటకములలో భిన్న భిన్న పాత్ర లకు. భిన్న భిన్న భావులు 
వాడు చుండెదరు, రాజా నాటలోడుభ*ను 'యొకటి రాణి మాటలాడు 
నది "మటేయొకట్యి-రాహానే న్నేహిశుం "డస, 'వీదూపకు(డు మాటలాడునది 
యింకోకటి.. ఆ నియమమాల ననుసరించి. యప్పకవి, యీపద్యమును 
వ్రౌసెకు, “కెలుగసవాం డగుటచే అందు “ఆంధ్ర మొకటి '. 'యెక్రు. 
వగా గలివెను, కాని 'యిందలినియమమ్లు ” లాం,ధ 

ఆం ధ నాటకము లకు6 గాని" “యెట్లు 

ధ్ర కావ్యమయులకుం 

'పనికివచ్చును ర్ తెలు 
గులో . “నాటకములు. వ్రాయుచు నాయక్ర నక్ష సంస్కృతము నాయి 

| కకం శ్రాకృతమ్యు వేస్యనస, శారనేన్ని ప్రభమాళ్వాసమనందుం " గవి" నష్ట ఫో. వాడుట . పొసలనా 2 క్ పూస 
. వీధీచాటక ములు "కప్పు నార ధ్రమనంద్లు' .. కావ్యము లనందగు నాటక 
.ములు. లేవు వీధీనాటకయలభాన. త్రామ్యము, 
వ ములు ర్రైయునప్పుడు వేబువేజుజాతులకరన్యు వేషుచేజువృత్లు అవలం 

తెలు౮పవానికిం గెలు 6గస 
(గదు, అప్పకవికాలమునందు, 

తెలుగులో. 'నాటక్త 



బిం చువారికిని ఏయేభఛభావు యుపయోగింపవలయునో యది 'స్పష్ట్రముగ | 

రాయక, సంస్కృత నాటక ములకు గాని _ “తెలుయపనాటక ములకు 

గాని ఉపయోగము లేని యీపద్యమును వ్రాయుట, వింతగ నున్నది, 

నాటకాదులలోనిభావలనుసటించి స్పష్ట్రముగం జెప్పకపోయి 

నన్యు మేచ్భభా పాపదములను,అన్య దేశ భాషాపదములను జాతీ యములను . 

వలయునప్పుడు కావ్యములలో నుపయోగిం పనచ్చు నని ఇెప్పి యప్ప 

కవి పెద్దన తిమ్మన ధూర్జటిక వులపద్యముల నుడాహరించినాండు :--- 

జేశభాహి గ (గృ్కంథములు సంస్కృత గ, గ,౦థములవలెే నాలుగు 

పురుహెర్థముల నిచ్చు నని యూ కవి ప్రాసన య్ కిందిపద్యము 

భాపహాభినానులు గమనింప6 దగినది ; 

కక, ఆయా బేళమువారికి 

చాయా బేశంబుభాపు నమరినకావ్యం . 

బాయత పురుసార్గంబులం 

బాయక సమకూల్పు దేవభానయపోలెన్, * (౧, ౧౬౭. 

ఈకవికి శూ (ద్రశవులయం దనూయ యుండెను, ఈతనియఫ్ 

ప్రాయప్ర కారము చ్రాహ్గణులు తప ప్ప నితరులు పడ్య ములు చెప్ప 

గూడదు ! 

అప్పకవదీయమువంటి లక్షుణ గృంథమునకో వసుచరి త్రము 

హరీళ్చం దృనలో పాఖ్యా సములవంటి కావ్యరత్న ములలోనుండి యసం 

ఖ్యము లె నలక్యుయులు దొరకియుండును, కాని యప్పకోవి కీ కూ ద్ర, 

క్షవులయోడనుండు ననూయయే యా కావ్యములనుండి యాతని లక్ష్యము 

లీయకుండంటే సీనదె,* ఇంత “పెడ్డలకుణ గ గ్రుంథమునందు రామ రాజభూన 

ణునికావ్యములనుండి లక్ష్యు ములు శక పోవుట యొకగొప్పవింత యే, 

ఇంతియకాదు, కవి మొదట కవిస్తుతి చేయునప్పుడు రామరాజభూవ. 

ణుని స్తుతింపకపోయగా నతనిమ _స్టకమును తన్నినా దన్న అయ్యల 

రాజు రామభద్ర, ద,కవఐని, 

క రామరాజవిభూప, ౧రక్న ఖచిత 

బారును_స్పకలాపాదిహోరివాక్య 

గారవము "పెక్టస్కు_ భంగుల గణన చేసీ.) [౧ * చారి, 

అనుపదములతో స్తుతించి రామరాజభూవణుని నగోరవపతిచి 
నాడు, 

౧౨౯ 

వ్రాయంబడ జలే 

సె ననియు6 . దనభావమును అప్పకవి 

_విష్ణుచిల్తి తీయ మనుకావ్యమ కృష్ణ చేవరాయలచే 

దనియు, దానిని "పెద్దనయే చాన 

యో క్రిందిగద్య పద్య ములచేః జూాపినాండు 1 

“వ అది యె ట్లనినం గనియె ననవలసినళూ తార క్రియాపదై క 
వచనంబునందు వర్ష లోపము చేసి కనెనయట యని ప్రైమ్యవదకుగా. 

వాగను కాసనులు ప్రయోగించిక గాన నది సాధకము వేసికొని యాంధ్ర 

కనితాపీ తొమహు(డు కొనియె ననుటకు య గొనె నని చెప్పె నవి యెవ్వి 

యనిన 

ఆదిపర్భమున, 

క్ల, సనకన్యకయంట ! శీనంట ! 

_ వనమున గాంధర్వమున వివాసాంబయట ! నం ' 

దను గచెనయటు! మజచితినయ ! 

వినగూాడునె యిట్టి భంగ విపరీతో క్రూల్ *. 

విష్ణుచి_త్తె వీయమునం౦ందు 

¢ ఆ. పూని ముకుందునాజ్ఞ 6 గను 

బొమ్మనే కాంచి యజాండభాండముల్ 

వానను మో6ందం బోవ నడు 

వం గౌెనెందన్నన నగృనిశ్చల 

త్వాన చలత్వనిస్థ లె స 

మ _స్టజిగంబుల జాడ్య చేతనల్ 

గా నుతి క్కు సైన్యపతి . 

కాంచనవే త్ర, ము న్మాశే, న యిం'చెదక్  , 

ద్వితీయాశ్వాసము 2 రెండవయాశ్వాసమునం - దకురముల 

యుచ్చారణనుగుటిం చియా, స్వరూపమును గుతించియు. విపులముగ 

శ్రాయయిడినది, లసదుచ్చార ణకును, కుద్ధలేఖినమనకును -గావలసీన 

నియమము లీందు శ్ర ద్ధతో నీయంబడీనవి. ఆంద దృ లేఖకులు తఅం 

చుగా6 చేయునట్టి ప ప్రభూదముల నన్నిటిని శ్వ కృద్ధతోం గనిపట్టి వాని 

నన్నింటిని దిద్దియు నన్న యు. సాధారణ లేఖలు వట్రువలు వ్రాయ 

వలసినచోట. కొమ్మ శ్రావడులును, కొమ్మ క్రావడులు: వ వ్రాయవసిన 

చోట వట్రువసుడులును వ్రాాయుచుండుటం గని యప్పకవి యివి 

వటు ట్రువల? ఇవి కొముక్రా, రష అని 'తెలుపుటక రెండుసీసములను 

ఇబ్నినాయడు. ఇస్తే “పెట తప్పులను సవరించినాండు, “శంద్దాంధ్ర, 

లీఫ్రులు, విన్సిక్తి లేఖనక్ర, క మము ౨ అనుశీర్షి కక్తి క్రి ంద అర్చులరూపములన, 

1. తృతీయా శ్వాసను నం దొకపద్యము (౨౭ 2 వసుచరి త (శ్రమునందుండి యీాయ(బడినది. కాని యది అప్పకవి స్వయముగ నుదాసారించి. 

నది కాదు. * లక్షణవిలాసమువారు తెలీయక కొన్ని యుదాసహార ఇంబులు వ్రాసినారు, అవియును వివరీంచెద ” నని యుపోదాతము వ్రాసి లక్షా 

విలాసమువారు పడ్డకప్పును దిద్దియు న్నా (డు. కావున నప్పకవి రామరాజభూనుణుని గ్ర ంధమునుండి. లక్యుము లీయలే దనియే చెప్పవలసి 

యం మ 

ఈపద్య మిప్పటిభారతమునం చాదిపర్వ్యమునం గానరాదు. పిల్ల లముజ్జ్ పినవీరభ ద్ర ద రచిత మైన 6 కకుంకేలాపరిణ మము ' అనబడు 

కావ్యముసందు నాల బ్ర నయాశ్వాసమున నున్నది, 

౧౭ 



౩౦ 

హాల్లులరూపంబులన్కు స్వరగుణితములను విడివిడిగా వ్రానీ చూపినా(డు, 

కాని లేఖకుల కప్పకవి వ్రాసీనయకురములయాకారములు “తెలియ 

నందున ఈరూపము లొకొక్కపృ్కతిలో నొెకొ_క్క.విధముగ 

నున్నవి. అప్పకవి యెట్లు వ్రాసెనో కనుగొనుట కప్పకవిగా(టి ప్రతి 

గాని తరువాత గాలంచిదిన ములకు చ్ర్రాయయబడిన శృతి గాని దొరక 

వలెను, అప్పుడు గాని ఆప్పకవియిచ్చి నలిపి యిట్టిది యని తెలీయరాదు. 

ఈ (ప్రుకరణమునందు శేఫ 'రశేఫజుకారసం బంధ మెన  సీసమాలికలును పట్టిక 

అనను మిక్కి_లీ పెద్దవి, అవి కవియొక్క_ కోధనకును పరి శ శ్రేనుమునకను 

గాప్పనూచకములు, ఈతనికి, బూర్వులైన తాళ్ళ పాన్ చిన్నయ్య 

_ ఇంందలయినవారు శేఫజకారములజాబవితా లీచ్చినను నింకను శోధించి 

ఇ్యృతండు కొ, త్తి చేర్చెను. 

అప్పకవి శేఫజకారములనుగుజించి మిక్కిలి పట్టుదలగల 
“ఇాండు. యతిజ్ఞానమందు. గాని, ప్రాస స్థానమందు గాని మజుచి 

“ఇమెనను శేఫ జకారములకు మెలి, చేయడ దని యితని యభి 

 చ్యూయము (౨, ౨౨౯-౨౩౯), ye అకారముల పట్టిక 'యేర్చజుచు 

తలో నప్పకవి యేమార్గము నవలంబించెనో స్పష్ట్రముగ వ్రాయలేదు, 
. కాని యొకానొకతెలుయశబ్దమందలి కరి అను అతరము శేఫమా 

అఅకారమా యని సంశయము వచ్చినప్పు డది శేఫ మని కాని ఆకార 

మని కాని నిశ్చయించుటకు నిచ్చి నలక్య్యుములవలన మనము కొంత 

వలకు నూహింపవచ్చును, తొను (ప్రృమాణమగం దీసి సికొనందలంచు 

కాన్న గ్రంథములలో సంస్కృత పదములందలికేఫముతో“. తాన 

యిందు గాన్కి యతెయందు గాని మై త్రిం జెందిన “రి” అను క్ష 

రము శేఫము అని మొదట శేఫ ఫముల _-"నేలుకొ నెను, ' మిగిలీనవానిని 

ఇఅ౨కారము లనెను,. సంస్కృత పదాంతర్గత మై మెన “రి కారముతో 

నెన్న్టండును (తాను శోధించిన) గ్రంథములలో మైత్రి జెందని 
వన్నియు జకారము లెను, ఒకప్పుడు జ శఫ ఫముతోను, మజీయొకప్పుడు 
 అ౨ాకారముతోను (వెని ఇెప్పినరీతిని విడందీసిన.. శేఫజకారములతో 

| నని. యర్థము) మై మైతి, 6 జెందినవానికి నుభయరాపము లున్న వనెను.. 

ఇట్లు ళ్ అకారని్ల యము చేసి మరల శేఫ అకారములకు6 ర్వ 

కనులు. "మతి, 'యొప్పలే దని చెప్పుట అన్యోన్యా శ్ర మర్ యహేత్యా 
కా-సము కాదా ? అది య ట్టుం డె. ఈశెండువర్ష ములకును ఫ్రా పూర్వ 

రే దక తాధ్ఫోరాత్ళ ర్రభమవికాల సళ్ళ ప్రమఖనిఖిం | 

వొ సవరత్నాభ, వారిజ నాభ 

ముక ప్పుడు. భిన్నోచ్చారణ ముండినను' లేకపోయినను. అప్పకవి 

కాలముగా(టిశే యది లోపించి యీశెండువర్ల ములకును ఒక్క_టియే 
ఆకువబ్చ్భారణ ముండే ననుట స్పష్టము, అప్పకవి. వీనిని విభజించుటకు. | 

నింతకష్టపడుటయే యిందులకు సాక్ష్యము. సమానో చ్చారణముగల 
గోవింద, ముకుంద' నమస సే. నమ'నే నే సమ నే యమాయతృరములకు మెతి, క్రి యుండవచ్చును ; 5 . అనంగా ప్రా ససలము 

“Vom 
లలో, నిదె - శస: మని కని ఇది" అకార. మని. కాని: ఆలోచింప 

. నకోశ్రైవజలే. 'దని' కవిజవ్యాశ శ్రీయాది గృంథకారులయభి ప్రాయ. మైనం . 
ల ధున చానిని ఖండించుట కప్పకవి కింత పరి,ళ శ్రమ చేయవలివచ్చినది | 

4 oe 
ey + oe " అకరస్వహాపనిక్లయ వై మెనతరువాత నీయాళ్వాసమందు నాగ 
మూదుల ననుసరించి. అకరలీజమలు, వానీలింగయలు, వానిని బూజ 

ల క. . 

చియుల గొంత యిందు. జెప్పంబడియున్నదిె. 

ఓ నిచ్చెను, 

J] 

అప్ప కని 

చేయయువిధము మొద లయినవివయ ములు చెప్పబడినవి, చివర సారస్వ 

తౌవధము లని రెండు మూండు మందులు బెప్పుంబడినవి, అందులో 

నొకమందు తినిన “సూక్తులు ఘటించు”, రండవనుండు తినిన 
“ గడియ కొకపద్యళశతకంబు నుడువు సామర్థ స్రమౌ కలుగును. మూడవ 

మందు తినిన *వానినాలుకను గాంఫ్రుకరం బుండు నలువచెలున ” 

(౪౨౯-౩౧) 

తృతీయాశ్వాసము 3 మూండవయాళ్వ్యాసము యతి ప్రాసము 

లకు సంబంధించినది. ఈ ప్తకరణమునందును అప్పకవి పూర్వలత్యుము 

లను ఎక్క్కువగం బరికోధించ్చి ప్రూర్వలత.ణబేత్తలకం చె నెక్కుడుపని 

చేసియున్నాండు, భీమకవి పదియకులు చెప్పినాండు. అనంతా 
మాత్యు6 డిరువది చెప్పెను, అటుమాందం గొం దజు కవులు యతుల 

నిరువదియేడుని ఫెౌగములుగ6 జేసిరి, అప్పకవి నలువదియొక్క విధము 

ైనయకులను చెప్పెను (౭ ౮)! ఇట్లు యయతులసంఖ్య “పెరిగిన 

దనంగాం గ్ర త్హీయతులు తెచ్చిపెట్టయడిన వని కాదు. పూర సకవులచేం 

జేయ బడిన పెద్దవి ఖాగ ములలో 6. బరకనవు లీంకను సూక్ష్మము లె లె నవిభేద 

ములను కనిప పట్టి రని యర్థము, సంస్కృత సాహో క్యచాజు యమునందు 

నికే యలం కారయుల సంఖ్య దినదిన, ప (ప్రవర్ధమాన మైనది. అప్పకవిచేం 

జెప్పంబడిన ర౧ యశులలో స్యరయరులు 2 వ్యంజనయతులు ౨౧, 

ఉభయయతులు ౧౨, ప్రాస సయతి ౧ అప్పకవి చెప్పిన ప్రొ సములు 

పదు నేడువిధంబులు, 

చతుర్థాశ్వాసము : = నాలుగవ యాశ్య్వాస సమునందు ఛందం 

బులలక్షణములు వివరింపబడినవి. చి త్రబంభగర్భక విత్వమునుసలీం 

పడ్యముల నల్గువా 

రీభాగమును చక్క_0 వల్సించుచుందురు,. ఈ ఆయాళ్యాసము నందు 
గడ్యమునుసటిం చి యొకని శేపయు కలదు. అప్పకవి యిందు శెండు 
.విథము లయిన గద్య ములను (వచనములను చ్రాసీయున్నా (డు, 
ఒకటి సాధారణ. 'మైనగద్యము, మన్నగ్కంథాదూలలో వాడంబడునది, 

రెండవది వ్యవహార భావలో వా చ్ర్రాయయబడినగద్య ముం, కవి మొదటిరకము 

గద్యమున క్రీ క్ర శ్రీందియుదాహరణ మిచ్చినాండు ౩ 

4g శ్రీ విలాసి నీవకీగరునాద్వ యగిరిదుర్ల సరాాధ్య క, పద్మ జాం'డా 

న 

శాశారిస్యందన్స 
sk Kk 

నందనోప పనందన, 

కరుణాలవాల, కాాంచనచేల, భుజగేంద్ర, ద, శయన 3 _రరమణపరాయణ, 

“ఇళ శెండవవిధ మెన గద్యమున_ కీ (క్రింది యుదాహరణము 

“ట్రీ, వృ క్రసంఖ్యాప్ర ప్రత్యయ న మన6గాను వ. 
యెన్ని సమవృ త్త తములు. పుట్టినవి అని ఆడిగితేను -సర జెప్పెడివిధమ్యు .. 
వారు యెన్న వధందమున_ కడిగలేను. _అన్నిసరువులు 'అడ్డవరుసశాను 



గ్రాస్ వాటి క్రిందను ఒకటి మొదలుగాను యినుమడించుచు లెక్కలు 

వరుసవెంబడిన్ని కడకు ఇడలాను చానీ తుద లెక్కలు యినునుడించి 

చేను యెన్ని ఆయెను అన్ని సమవృత్తములు ఆఛందమునందు బుట్టి 

నవి అని చెప్పెటిది. క్షే) [౧౩3 "Ee 

ఈశండవవిధ మైన గద్యము శేఖక ప్ర మాదమున నిట్లు ప్రాయం 

బడిన దనుకొ నుటకు వీలు లేదు. ఎందుల వలా నిట్టిటీక లన్నియు 

నొక్కావిధముగ నుండుట యు, నితరవచనము లన్నియు సలకు ణముగ - 

నుండుటయు నొక్క పృతిలో నే కానవచ్చుచున్నది. లేఖక పృమాద 

మెనచో నన్నివచనములయందు నొక్క_దోవ. మే కానిపింపవలయును 
గదా! అట్టు కానిపింపదు కావున నిది పృమూదజనితము కాదనియు, 

బుద్గిప్రార్వక మే యనియు( దోంచుచున్నది. 

పంచమాళ్వాసము "— అయిదవయాళ్వాసముసందు 'సంధివిషయ 

మోయంబడినది. కవి చతున్థాశ్వాసముతో ఛందోవిపయమును పూరి 
చేసీ పంచమాశ్వాసముననుండి చ్యాకరణవిసయ మును ప్రారంభించి. 

నాయడు, ఇందు గళలను ద్రుత, పృక్ళతికములను కనుంగొనుట కై 

యీాయంబడిన పద్యములు విద్యార్థులకు "నెంతీయు నుపయోగకర ములు. 

సంస్కృృతేమునందు 6 శక్షంధ్వాది ' గణమనరకుం బరరూపను. 

చెప్ప(బడినది. అదియే 'తెలుయసలోనిసంధికి . మూల మని యప్పకవి. 

యొక్క యభిప్రాయముగం గానవచ్చుచున్నది. ఆతం డిట్లు వ్రాసి 
యున్నాడు 1 

“క అరయ శకంధ్యాదిషు కః 

పరరూపము వాచ్య మనుచు 2, 

వరరుచివాక్యముక లిమిని 

పరభూప'మె వికృతిం గానంబడు స్వర సంధిన్, 1 [20 30, 

యటాే నొ 

ఇతరచ్యాకర ఇయులనుతే మున ప,భమఫురు పేకారసంధి నెక 

ల్చీక మొనను, అం ధ్రళబ్దదిం తౌమణిలోేని 6 నిత్య మన్నుత్తమప్రరువ. 

శ్రియా స్వితః ) అనునూ[త్రమునుబట్టి, (పృభమమధ్యమఫపురుపుముల 

యికారమునకులహాడ సంధి నిత్య మని చెప్పుచు నప్పకవి ్ర్రనాథుని 

యంళతటి ప్రానూణికకవినిగూడ ని ట్లాకేపించియున్నాండు £- 

౧౩౧ 

“క, విరచించెను క్రీ నాథుడు? 

ధరణిని కృంగారనై హధంబున( * గూర్చుం 

డిరి యొండొరు నని కానక 

పరపుదన క్రియల బ ర్రగోరిధామకు కలదే ?) [x ఒం 

సంధిపరి చే, దమునం ధ్రశేబ్దచిం తామణిలో నప్పకవి 

పాఠళానుసారము మాతో వ హా ్యకణారార్యవశాక్ ? అను 

న్యూత్రయు కలదు. కాని అహోబలునిపాళమునందున్ను. ఇటీవల నచ్చు 
పడిన బాలసర స్వతులపాఠమునందును ఈపాకము కానరాదు, 

ఆం ధృశబ్దచింతామణియందు “సర్వత్రా జ్వత్ కార్యం జ్ఞ యం 

యస్య ద్రుత పృకృతిశేభ్యః ? అని యొకనూత్రము కలదు, * ద్రుుతేము 

నకు. బరముగ వచ్చినయ కారమును నంతటను అచ్చువలె€ గార్య 

నుని యెొజు౮గునది * శ 

అని దీని కర్ణము. దీనినిబట్టి చూడంగా నీనూ త్ర, త్ర ' కారునిమత 

నున -తెలుంగుమాటలీకు మొదట మకార మున్న దనియు. ఆది దు, త్ర 

సృకృతికములకుC బర ముగా వచ్చినప్పుడు సంధికార్య ములో ఊానిని 

అచ్చుగ (అనయా కయి వచ్చిన “అి గ్య*యి” వచ్చిన * ఇగ 

ఇత్యాది ) నెంచవలయు ననియు, స్పష్ర్రముగ( దేలుచున్నది. కాని ౦ 

మత మప్పకవికి నివ్హము లేనందున నాత( డీసూ త్ర, తము నిట్లు తెనింగించి 

యున్నాడు : లాలా 

ఈ, “ఆరయ వై కృతో కుల బదాదులయందు యకార ముండ ణా 

తీరున6 బలు. వ్రాయి గణుతింపయ న చ్చ దానిడాపలకా 

నీరజనాభ! నాంతములు నిల్చ్బీన నచ్చటం బ్రా వాణసంధి చె 

న్నారో నితండు చె చెద్యవసుధాధిపు సడలి చం డనన్,”, 

[Ae ళోం. 

(క. నేం, ర్క ) 

అప్పనపల్లి — 2, తూర్చుగో దావరిజిల్లా రాజోలు 

తొలూకాయందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౨,౭౮౧ (౧౯౫౧). 

2, చిత్తూరుజిల్లా, పుంగనూరు తాలూకా 

యందలి జహూకాచారీ గ్రా గ్రామము, జనసంఖ్య ౯౫౩ (౧౯౩౧). 

1. ఇది ప్రాచ్యలీబ్దిత ప్రు_స్థక 

న్రాయంబడినది, ఇటీవల అఆప్పశవీయము అచ్చుబేసినవారు పే 

భాండాగారమునందలీ. ౧౩ - 3_౨ అన్ఫగుర్హుగల గ్ర 

పి వచనమును సలకుణముగ దిద్దియే యచ్చు చేసినారు. కావున. ఈవచనవ 

గ,౦థమునుండి యున్నది యున్నట్లు ఎత్తి 

యక్క మూలస్వరూపము చూడవలయు నన్న మిక్కిలి పురాతనములై న లిఖిత ప, తుల్య శాటాకు గృ ంథములును చూడవలయును, “తాటాకు 

సృతు అన్నింటిలోను ఈటీక లన్నియా గ్రామ్యఖావలో నే వ్రాయంబడినట్లు కానవచ్చుచున్నది. ఆంధ థృసౌాహీత్యపరివ త్తువారి సం య్ హా 

పొందలి తాటాకుగ్కంథ మొకటియు. మ. రా, శ్రీ గడుగు ర రానుమూ క్రిగారియుద్ద నున్నది యొకటియు. జూచితిని. దానిలో క త్ర 9 

ఆనంబడిన వచనము లన్నియు చ్యామ్యములుగను, ఇతరవచనములం సలక ణములుగను నున్నవి. లౌ మింకను సెస్క ప్రతులను జూచితి 

మనియా, నన్నిటిలో నికే యున్హ దనియు (క్రి రానుమా ర్రీగారు చెప్పినారు. 

2. బలభిద్వహ్ని పళేత రాజనరుణుల్ పర్యుత్చుకత్వంబు సం, ధిలం గూర్భుండిరి యొండొరుం గదిసీ యర్థిం దక్సజీకంలున 

నల నాళీక మృణాళ నాళలతికా నవ్య ప ప,ణాళీమిళ, ల్ల లశాలాషకథా నుధానుభవలీలాలోలచేతస్కు లై శ, [నై సధము, 3 * లెతొ 



౧౩౨9 

అప్పనరామునిలంక __ తూర్పుగోదావరిజిల్లా 
రాజోలుతాలూకాయందలి గ్రామము, జనస సంఖ్య, ౧౩౭౮౪౮ (౧౯౩ ౧). 

అప్పన్నదొాొరపాలెం __ విశాఘపట్టణముజిల్లా, 
గాల్లూండతాలూకాయందలి జమోకొదారీ గ్రామము, జనస సంఖ్య ౧౭౫ 

( ౦౧౯౩౧ ). 

అప్పన్న దొరవలస__ విశాఘపట్టణముజిల్లా, పార్వతీ 
స్రరముకాలూ కాయందలీ జమోకాచారీ,-గామము, జనసంఖ్య eA 

లీ 

(౧౯౩౧). 

అప్ప న్న వలన ___ విశాఘపట్టణముజిల్లా చీపురుపల్లి 
"తాలూకాయందలి జమోకొాదారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౯౬, 

అప ద నూ (అ) శో పు ర ఈ 

-కాయందలి జమీకాదారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౬౬. 

నెట్లారుజిల్లా కనిగిరిత"లూ 

| అ స్స మఘ పాలెం లా విశాఘపట్టణముజిల్లా _ వీరవల్లి 

“తౌెేెలూాకాయందలీ జమోక దారీ గ్రామము. జనసంఖ్య ౨”౦ (౧౯౩౧. 

అన్నయదీ క్రీతులు — దక్షీణదేశమున నిటీవలికాల 

మున వెలసిన సంస్కకపండితుల కెల్ల శిరోవతంసము, సుప్రనిద్ధ 
కబఐబయు భాహిపోమకండు నస ,శ్ర్రీకృవ్ల దేవరాయల యాస్థానము 
నందలి "పేరున - కెక్కిన యెనమం డ్రు, పండితులలో నొకం డయిన 

వతుస్థ నలాబార్యునిత నూభవు6 

ఆత్త రార్కాాటుజిల్లాయందలి అడయపలమునివాసి, వక్షస్థృలా 

ఇచార్యునికి ఆచార్యదీకీతు6 డని నామాంతరము కలదు, ఈయావార్య 

యిక్నితులు రాయలగొరవాదరములను చూజగొన్నవాండు, ప్ర ప,తీతి నను 

సరించి ర ౦గరాజాధ్వరికి చాలకాలమువటజికును స సంశానభాగ్యయు "లేక 

వోయొను. తుద కతనికి శివునివర ప్ర పుసాదమున నొకళికువు కలీ-గను, 
ఈతంచజే అచిరకాలమున పేరు ప్రఫ్యోతులు గాంచిన. అప్పయదీక్షి 

“తలు, అప్పయదీక్షితుల బాల్యకాలపుగాథ లనేకములు కలవు, 

వీనిలో బచాలభాగము శ్రీ, కంచి కామకోటిపీశాధిపతుల ప్రాఫున ప్రచు 
_రింపయడు “ ఆర్యధర్మ నును ప (త్రికయందు ప పృకటింపయబడి నవి, 

కాలనిర్ల యము :_ అప్పయదీక్నీతుల జననకాలము మనకు 
'స్పవయుగం చెలియదు, కాని యాత. డున్నృ కాలమును కొంచె మించు 
మించుగ సరిగనే నిర్ణయింపవచ్చును. ఇటీవల కొన్ని సంవత్సరముల 
కె ందట అప్పయదీక్షీ తవం శేజాం డగు శివానందయోగ స్వవంశమున( Py 

జురంపరాగతముగ వచ్చు గాథలను సంకలీతము చేసి వానిసాయమున 

ర-దియించిన శ దీక్షిత చారీ త శ్రీము న అప్పయదీకీ కుల కాలమును నిర్ణ 

యించియున్నాండు, 

' ,జన్మకాలము లభింప లేదు, అందువలన నస్థ్రజాతకప పద్ధతి నాధారము 
చీసికాని, _ ఆయన " అప్పయదీక్షి తులజాతకము వేను; తద్విధమున 
ఆయన. శ్ శ ౧౫౧13 అప్పయదీక్షిశుల జననకాలముగ నిర్ణయిం | 

త్స 

“| మాంది 

డగ రంగ రాజాధ్యరికుమారు (డు; . 

చేలూరునందు ప ప స్క ముఖుండుగ నుం డెను, 

| కారకు డని చెప్పుదురు 

దీక్షీతులు 

వెను. మజీయొక్క_వివయము. 

ఆమన కోయినను అప్పయదీకీ కుల సరియైన 

చెను. ఇట 'చూపీనది ఆయనచేసీన 

(ప్రకారము అప్పయదీకీ తులజాత 

| కు. ఇంతవట కిదియే దీశీతుల 

సరియైన జన్మకాల మని పండితుల 

భావన, అప్పయదీకీతుల సోదర 

పౌత్సుః డయిన నీలకంళదీకీ తులు 

ల | కన 6నివలీలార్ట వముినందు “ద్వా 

రబు | క్వ స్థత్రిం ప్రాప్య సమాః? అనుళ్లోక 
మనం దప్పయదీకీ తులు డెబ్బది రెండుసం వత్సర ములు జీవించినట్లు 

తెలిపియున్నా (డు, చిదంబరమున నున్న కాలమున తనింకం గొంత 

కాలమునకు మరణించు నన(౫ అప్పయదీక్షీతులే “వయాంసి మమ 
సప్తతే రుపరీ నైవ భోగే స్పా ) అని చెప్పినట్లు సృతీతి, సూర్యో క్త 

చ పకా కు 

రాశి 

న శే శు 

| విషయముల యాధారమున దీక్షీతులు శీ ఫ, ౧౪ - ౧౬౨౬ లకు 

నడుమ నుండినట్లు పండితులు విశ్వసించు చున్నారు. కాని యిది 

సరియైనది కా దని తో యచున్నది, 

అప్ప యదీక్షితులు తౌను రచియించిన “ యాదవాభ్యుదయ 
వ్యాఖ్యానము ? నవతారికయందు చినతిమన్భపతి తన కాళ శ్రోయుడుగ 
తెలిపినాయడు. ఈచినతిమ భూపాలుడు శ న యక ౧౫(౫|౦ ల 
నడుమ దక్షిణ చేశమునకు ప్రతినిధిపాలకండుగ నుండెను. జీలూరి 
చినబొమృ్షనాయకుండు . దీక్షితుల నాదరించిన మటీయొక ప్రభువు, 
ఈతని వ్రోత్సాహముననే దీక్షీతులు 6 శివార్క_మణిదీపిక ను రచి 

యించెను, శ్రీః శక ౧౫౮౦ చ్రాంత మున చినబొమ నాయకు(డు 

డీ శ, ౧౫౮౫ న రాజ్య 
మునకు నల్ళిన "పంకటపతి చేవరాయల ప్రాప పమన దీక్షీతులు * విధిరసా 
యని”, * కువలయానందము లను కోదియించెను, “ కల్పతరుపరి 
మళము ను దీక్షీతులు రచియించినకాలమున ఆయనకోరీకమి(దృ 
ఆయనకు ఫుణ్యముగ చినబొమృనాయకుండు. అడయపలమునందు 
కాలకంశేశ్వ రాలయమును గట్టిం చెను,  అప్పయదీకీ కులవివాహమునకు 

| పాండ్యరా జస మధుర దం ద్ర శేఖరుండు (౧4౪౨ ప్రాంతము.) 
కారకు డనియు ప తీతి, అదికాక, పరిమళమును రచియించుటకు తంజూ 
రరాజ ర్రకళు 1 సుప ప్రనీద్ధ ప కు ఢుథాని యయిన గోవిందదీశీ తులు 

సము అప్పయదీక్షి తుల కడపటి 
ఒగృంథము, ౧౬౦౫ నకం బిదప గోవిందదీకీతులు జీవించియుండ 
లేదు. అడయపలముకాసనమున నుదాహరింప(బకినరీతిని, అప్పయ 

బూర్వ మూగ (గృ్కంథమును రచియిం 

రఫగం శాధర కర్తయయిన జగ 
న్నాథపండితుండు సాజవేనుపాదుపా (క్రీ క్ ఫా ౧౬౨౮. ౧౬౫(౮) 
కాశ్సితుండు, జగన్నా ధపండికునితం డ్రి పేరుభట్టు ఖిండ దేవుల. 
యుప ద్ద మొమాంసాశా(స్త్రము నభ్యనించెను. ఖండడేవు(డు తన * క్షాస్తు 
భయము ఎన అప్పయదీక్షీతులు శ్రేహ్లలయిన మిమాంసకులలో. నొకల 

(౧ఎ(౮౨౨ నకు 

డని వచించినాడు* ఈవిమయముల నన్నిటిని గమనించి చూచినచో 



దీక్షీకుల జీవితకాల మని చెప్పబడు ౧౪ = ౧౬౨౬ సరియయినది 
కా దని సిద్దాంత మగుచున్నది. ఒకచాటుళ్లోకమునందలి “విక, మే 
భూతలం ప్రాప్య విజయే స్వర మాయయా ) అను దానియర్థమును 
పూర్యో క్షబిన యములతోో సమన్వయించి చూచినయెడల, అప్పయ 

దీక్షీతులు శ్రీః శే ౧౫౨౦ (విక్రమ )లో ఫుట్టియుండునని, ౧౫౯౨ 
(విజయ )లో గతించియుండు నని యూహీంపందగియున్న ది, 

జీవితము ;__ అప్పయదీకీ తుల చిన్న నాంటి వృత్యంతములు 

విశ్వాసపా త్రము లయినవి తెలీయరావు, ఇంకను చిన్నవాండుగ 
నుండంగనే దీక్షితుల “పీరు చతిస్థ లెల్ల కడల వ్యాపించినవి. ఈ కారణ 
మున మవోపండికుండు సత్యమంగలము రత్న ఖేట | క్రి నివాసదీకీ తులు 
అప్పయదీక్షీ తులకు దన కూతురు మంగ శీ-నాయకి నిచ్చి వివాహము 
చేసాను. దీక్షితుల కామెయందు తనయు ల'చేకులు కలిగిరి; కాని 
కొడుకులలో నొక్క_ండును తం డ్రియంతటివాండు కాలే దని వశీతి. 
అంతియకాక వారిలో వా రెల్లి ప్పుడు "నేదోవిషయమున6 గలహీంచు 
వారు. అప్పయదీక్షీతులు తనకడపటిదశలో తనయా న్లీలోం గొంత 
ధఛాగమును సోదరపౌ త్తు డయిన నీలకంధదీకీతుల కియ్యాందలంచి 

నపుడు కొడుకు లంగీకరింప నై రని, అందుమో6ద దీక్షితులు కుపితు(డే 

కొడుకుల నందజును మూరులు కావలె నని శపించె నని చెప్పుదురు, 
దీకీ తులయా స్తీ ఆయనకొడుకులశే చెందిననుు ఆయన యాశీన్సులు 
మ్మాత్సము నీలకంఠునశే చెందినట్లు కస్పట్టును. 
మును అప్పయదీకీ తులు చిదంబరమున6 గడపీ తుద కచ్చటనే కాల 

ధర్మము నొంబెనుు ఆయన అచ్చటనుండిన తన కడపటి దినములలో 

నీక్కిందిశ్లోకయును జెప్పె నని వాడుక: 

శ చిదంబర మిదం పురం సృథితే మేవ పుణ్యస్థలం, 

వయాంసీ మమ సప్తలే రుపరి నైవ భోగ స్పృవాో. ) 

దీత్షీతకృత, ంథములు వ అప్పయదీకీ తులు శతాధిక గృంథ 

కర్త యని సంస్కృతే సాహిత్య మున న్యాయ, మత వాజ్య్మయములక్రో 

సంబంధించిన గృంథము లతండు రచియించిన వన్నియు6 గలసి ౧౦౪౮ 

కల వని చెప్పుదురు. తత్కృత గృంథము లే వన ;___ 

అదె త వేదాంతము 3. ౧. పరీమళేము. అమలానందుని కల్పతరువు 

మొంది వ్యాఖ్యానము; ౨, సిద్ధాంత లేశసం గ్రహము ఎ 

స్వతం తృ గృంథము ; 3, చన్యాయరమామణి — శంకర 

భాన్యుము నాధారపజుదుకొని రచియించిన 

గ్రంథము ; మొదటిపరిచ్చేదమునకమా త్ర మే దొరకినది; 

స్వతంత్ర, 

చేవ వేదాంతము 3 ర శివార్కమణిదీపిక. ,శ్ర్రీకంకభాన్యుము 

మ్ంది వ్యాఖ్యానము ; (4. శిఖరిణీనాల ; ౬ శిఖరిణీమా లా 

వ్యాఖ్య 5 ౭, ఆనందలహారి ; ౮ _ఆనందలహరీవ్యాఖ్య ; 

౯ శివాడై ఏతనిర్ల యము ; 

చెవగ,ంథములు == ౧౦. 

తనజీవి'తావసాన కాల 

౧౩౩ 

భస్మవాదావలి; ౧౧. లివార్చనా ల 

చంద్రిక 5 

ధ్యానపద్ధతి ; ౧5 శివపూజావిధి 5 ౧౫. వీర శైవము; 

౧౨. శివార్చనాచం ద్రికావ్యాఖ్య ; ౧౩. శివ 

విశిష్ట్రా దె తము ఏ ౧౬; న్యాయమంజరి; ౧౭. నయమయూాఖమూా లీక; 

దై గతము — 0౧0, 'న్య్థాయముక్తావలీ ఫ్ ౧౯ న్యాయము కావలీ 

వ్యాఖ్య ) 

విశిష్టాదె ఏతఖిండనము :._ ౨౦. రామానుజ శృంగభంగము ; 

చై ్ వతమత ఖండనము లా. ౨ది, మధ్వతం త్ర,ముఖమక్షనము ; ౨౨. 
మధ్వతం శ్ర, ముఖమర్ష న వ్యాఖ్య 5 

మీమాంస = ౨౩. విధిరసాయనము $ ౨౮. విధిరసాయనవ్యాఖ్య ; 
౨. ఉప కృను పరాక్రమము; 

౨౭. చి త్సపటను ; ౨౮. మయూఖావలి ; ౨౯. అధికరణ 

౨౬! నత, త్ర వాదావలి ; 

కుంచిక 3 

అలంకారము :-- 3౦, కు వలయాసందము ; 3౧, లక్షణావలి ; 

వం, చిత్సమోమాంస; 33, వృత్తివార్సికము; 36, వృత్తి - 

వార్షికవ్యాఖ్య ; 

వ్యాకరణము :--- 3౫, నకుత్ర వాదావలి ; 

నిఘుంటువు = 95౬. నామమాల; 32. నామమాలావ్యాఖ్య ; 3౮. 

కష్ట ప్రకాశము 
కావ్యము :--- 3౯, యాదవాభ్యుదయ వ్యాఖ్య ; రో, పాదుకా 

సహ్మ్ససృవ్యాఖ్య ; రిం, రామాయణ తాత్పర్యసం గ్రహము ; 

రోం, రామాయణ తాత్పర్య సంగ్రృహవ్యాఖ్య 5 ౮౩, భారత 
తాఠత్ప్సర్యసం గృహము; రక, భారత తాత్సర్య సంగృహా 

వ్యాఖ్య ; ౪, హరీవంశసార చరితవ్యాఖ్య ; రో, దశ 

కుమార చరితేసం గృహము ) 'రో౭, హంససం దేశవ్యాఖ్య ; 

స్తోత్రములు :-- ఈలా, బృహ్మతీర్కస్టవము ) రా (ట్రాహ్మతర్క 

'స్తవవ్యాఖ్య $ ౫౦. వరదరాజ్నస్టవము 3 ౫౧. వరదరాజస్టవ 

వ్యాఖ్య $ ౫౨. పంచరత్న సవము5 ౫3. పంచరత్న స్తవ 
వ్యాఖ్య $ ౫౮. ఆదిత్య స్రవరత్నము 5 ౫౫. ఆదిత్య _స్తవరత్న 
వ్యాఖ్య 3 U2. చం దృకలాస్తుతి 

వ్యాఖ్య ; ౫౮. గంగాధరాస్ట్రకము 5 ౫౯, భక్తి శతకము; 
౬౦. హరిహరస్తుతి ; ౬౧. కృష్ణ ధ్యానపద్ధతి ; ౬౨+ అపీత 

కుబాంబా స్తవము; ౬3. శివమహీమకారిక' ౬౦, నిగ 
హాష్ట్రకము ; ౬౫+ ఆశతార్బణ స్తుతి 5. ౬౬, మానసోల్లాసము 3 
౬౭, శివకర్లామృతము $ ౬౮, శివక రామృత వ్యాఖ్య ; 

Ue, చం ద్రకలాస్తుతి ఫ్ 

ఇతర్మగృంథములు ;--- ౬౯, రత్న క్రయపరీకు ౭౦. రత్న్యత్రయ 
పరీకావ్యాఖ్య 5 ౭౧. ఈళశవిలాసము 5 ౭౨, వాసు దేవత్తత్త షము, 



౧౫౭౦౪ 

దీకీతవిరచిశతము లగు నితర గ్రంథముల నామములు మనకు6 

'జెలీయవు. 

పూరో్యదాహృతము లయిన 

పొందూత త్తే శా(్ర్రమునందును, 

చున్నది, 

దీక్షీతు లేక గం 

తిపొదిత మైన శుద్ధా ద్ర్వైక మే, ఇతడు రచియించిన గ్రంథముల 

లోని కెల్లం గడు శ్ర మయినది పరిమళము, శ్రీ శాంకర బృహ 

హత, భావ్యుమునకు వాచస్పతిమిశ్చుండు రచియించిన వ్యాఖ్యానము 

శామతిమోందను అమలానందుండు వ్రానీన క ల్పతరు వను వ్యాఖ్యకు 

ఈపకిమళము టీక సంస్కృతమునందలి పెక్కు టీకా, వ్యాఖ్యాన 
(గ్రంథములవలెనే పరిమళమును_ స్వతంత్ర గృంథము. ఇందు వాచ 

స్పతి ప్రతిపాదించి విఫులీకరించిన శంకరాదై్వైతమునే అప్పయదీకీ 
తులు తన యావచ్చక్తిని వినియోగించి 'సమర్థించెను, పదుచెనిమిదవ 

ఖు 
శళాబ్లైని విలసిల్లిన గాడకేదాంతులలో నొకం డగు (బ్రహ్ణానందస సర: 

స్వతి ర ఇటీవలీకోలమున వెలసిన యబె దై ప్రతులలో నగ గృగణ్యు(డు, 

ఇతండే అచె దై పక వేదాంతమునకు మూాల_సంభాయనూను లయిన యెదు. 

సురలో అప్పయదీమీతుం డొకం డని తన సిద్ధాంత బిందు టీకయందు 

పేరొ్మనిగాడు. 

వేదాంత ళా స్త్రమునం దనకుం గల యసమాన పొాండితీవి కేవ 

మును స్పష్టీకరించుటకయి అప్పయదీక్షికులు చై త్, : విశిష్టాద్వైత 

ఈ శెండుసం ప చాయ. ములనుగూర్సికాడ (గ్ర ంభములు చౌ "నెను, 
లో 

_ ములమౌంద నతని కంతమాత్రుము స నొదర్య గౌరవములు లే వనుటకు. 

వానిని ఖండించుచు చ్చానీన మధ్యతం త్ర మాఖనుర్దన, రామానుజక్ళంగ 

గ్రంథము లే నిదర్శనము, దై పత, విశిహైదై. దై. పతయుల. ఛంగనామక గ 

మోద నీకు ర. రచియించిన గ (గృంథములను చై దై పృతులున్కు వికె ద్వెళు 

లునుగూడ ప్రయాణక్రంధములున నంగీకరింతురు. 
ములమో(ది ఖండనములుకూడ ఇంతవజకు అరె కై ్యతదృష్టితోం జేయం 

బడిన విమర్శనములలో నుత్తే కమ మయినవి. ఆప్పయదీక్నీతుల నముకము 

పీ స్థానమునందు వివరింపబడిన శంకరా కడుస్పష్ట మే. ఆకనిది భామతి ప్రస్థా 
“చె దై పతకము, మొత్తమునూ6ద నితేనికి శివునియెడల6 గొంత పతమపాత. 

'శ్ర,శంకరభగవత్చాదులకువలెనే యికనికిని శివ కేశవుల . 
యెడల 'సమానభక్తి గౌరవ ప్రపత్తులు కలవు, ఇతండు  మతమునందు. 

ముండిన ప్పటికిని ,్రి 

_వైవుం డయినప్పటికిని తన స జనని భూపి.0చి యితరుని. దూషించు 
మరస్టుల తెగలో జేరీనవా(డు కాడు, 6 'శౌవా వయం నఖలు త శ్ర 
విచోరతీయక్ ' అని స్పష్ట్రముగం ెప్పుచువచ్చినను అతండు శివ ఎస 

వులు పరమాత తృ భిన్న రూపములే కాని వేటు కా దని నిస్సంశయముగ 
ఘాగిషించీతమున్నా +డు, . వరదరాజ, స్తవ చుతని 'విన్హుభ క్తి కిని హారి 
సారస్తుక న్ శివ .శేశవ్రలయెడల న నతనికీం ౫ గఅ "సమాస భక్తి క్రి గౌరవప్ర ప్రపళ్తు, 

గ్రంథముల ననుసరించి చాడణా 

"సంస్కృత వాజి, యమునందును . 

అప్పయదీక్షీకు లెట్టిస్టానము నలంకరించినది మనము నిశ్చయింప వీలగు 

శివోత్క_ర్ద నేయుచ్చు శెవభధర యు నుగ్చడించుచు అప్పయ 

థములు రచియించి యున్నను అత (డు సమర్థించిన 

తత్త సమును, అతని తత్త వృలమ్య మును శ్రీశేంకర భగవత్పాదులచేత( 

అటే తన్తత 

అప్పయ్య రాజు వేంట- -అప్పరు 

లకును 'తౌర్మా_ణములు: కాని యతండు 2వపారమ్యమునుసుణిం చివ లౌ 

విష్ణుపారమ్యమునుగుటీంచి (గ ల 

గవునింప 6దగినది, 

ంథ మేదియు రచింప లే దనిమ్మాత్సము 

రామానుజభాన్యమునకువలెచే శ్రికంకభావ్యమునకులసా౭క 

సమాసగౌరవస్థానము కల్పింపవలె నను తలం ఫుతో అప్పయదీక్షీ తులం 
శివార్క మణీ దీపీకారచనమునకుం బూనుకొ నె నని ప్రతీతి, రామాను?3 

ఛాహ్యుమునకు సుదర్శనమి శ్రు ని శ్రుత ప్రకాశిక ముఖ్య ఫాహ్యమన్న్న 

గౌరవము గడించినది కాని యప్పయదీక్షీతులకాలమువజకును పండిత 

బృందమున శ్రీ కంఠ భావ్యమునకు రామానుజభామ్యమున కున్న గార 

|వము లేదు, ఈకొజంత పోగొట్టుటకయి యతండు శివార్క_మణి 
| దీపిక రచియించె నని చెప్పుదురు అప్పయదీక్షీళులు శివార్మఓమణి 

దీవికయందు శివుండే ప్రధానదైవముగ్య క్రీకంకుని అదై ్వతసిద్ధాంత 
మును. బ,పంచించెను. ఈగ గ్రుంథమున మత్క వేదాంతములు శెరటికిని 

©) 

చక్కని మేళ నమ కుదిరిన 1 5 మకత క్త మిందు చక్క పరీణత 

మయినది, 

సంస్కృృతసాహిత్య చార్మత్రమునందు. అప్పయదీకీ తులతో 
సరిపోల్పందగినవారు చాల కోలందిముంది కలరు, మహికవియాు, భావి 

తాత్తుండు నగు అప్పయదీకీ తులు కాలము రాటుపోటుల కాయి నిలువ6౬ 

గల PT కిగీతము' లశేకములు రచియించెను. వరదరాజస్తుత్కి శివకర్లా 
మృతము, భీ _క్రి రసప ప్కథానము లయిన యితర శ్లోకోములు చాల ప్ర శ్రస్ట సము 

లయిన రచనలు, కడు మహాకావ్య మేదియు రచియింప శేదు ౩ 5 

కాని యాదవాభ్యుదయ, హరివంశో సార చరిత ములవంటి కొన్ని 

ముఖము మహో చ ఖ్యి లయిన కావ్య ములక 'వ్యాఖ్యానములు చా సెను. 

ఇంతవజకు (ప (ప్రకటితముకాని నిఘంటువు నామమాల'ే కాక్క ఇతం 
డమరకోళమమాలు నొకవ్యాఖ్యానమనుకూడ రచియించినట్టు చెప్ప 

దురు. సాహీత్య విమర్శ గృంథము లయిన ఫువలయానంద వృత్తి తి 

నా_ర్టీక, చిత్ర మీమాంసా లవణావలుల ననుసరించి యాత. డొక . 
నాప్పపాహిల్ళ్ విమర్శకు డని 'చెప్పందగును. అతండు సాహిత్యకర్త 
గనే కాక్క + సాహిత్య విమర్శకండుగకూడ శే పేరున కెక్కీ_నవాయడు, 

(టి ఆక్, చిం.) 

అస స్ప య్య రాజు. EY ట కడప పజిల్హ్కా రాజం సేంట 
శాలూకాయందలి గ్రానుము, జనసంఖ్య రో౭౯ా (౧౯౩౧). 

అన్సరాజుణెటువు: దా అనంత పురంజిల్లా, ధర్మ వరం 
.శాలూకాయందలీ గ్రామము, ఆగసంఖ్య ౧౧౩ ౩ (౧౯౩౧). 

అప్ప రాజుప ల్లీ __ కడపజిల్లా,  కదపతాలూకాయందలి. 
గ్రామము? జనసంఖ్య అంక (౧౯౩౧). 

అవత — ౭వ శశాన్టియందు నువ ప్రవిద్ధండస అజవ 
జన్మ మున చ్రావ్యాణుండు, ఇతని అసలు" ప ముదులనీకీయర్. 

'చిన్నకనమనశే యితేని తల్లీ డం డ్రం లు: మరణించిర సౌంటినుండియా. 

కవి, 



అవ్పలఅ గ్ర హారం- అప్పాథ్వరి 

నితండు తనయక్క_గారగు ధిలధవడియార్. సంర క్షణమున శెరుంగుచు€. 

పెద్దయైనతరువాత నతండు ఏకారణముననో జైన చబెద్దవా( డయ్యెను, 

మతము నవలంబించి జై నగురువై యు_త్తర హీందూస్థా నమునకు( బోయి 

పొటలీపు తృ్కనగరమున నివసీంచుచు, తనకుటుం బమునుగూర్చిన యాలో 

చనయీ లేక కొంతకాలము గడపెనట! _జైనమతేము నవలంబిం 

చిన పిదప నితనిపేఠరు ధర్మ సేనుడు, అటుపై నొకసారి ఎన్నిమందుల 

కను లొంగని కడుపునొప్పిచే బాధపడి జై సమం త్రములవలన విముక్తి 

గానక తనసోదరి జ్ఞ పీకి రాగా నామెకై వర్తమాననుంపెను. కాని 

యామె జై నునిమొగముం జూడ ననియు, జై నునియింట నడుగు "కెట్ట 

ననియు సమాధాన మంపెను. నెంటనే మరుల్ నీకియరు తనజై నవేవ 

మును దీసివై చి పోయి సోదరిపాదముల శే వైని వ్రాలెను. శ్రైవనుం శ్ర 

ములను జపించిన ఎంటనే యతనిరోగ ముతరించపోయినది. నాగు 

నుండియు నతడు పరమశె వుండె నిరంతరముగ ఛై.వమతే పృచారము 

ననే తన జీవితము గడపుచుం డెను. 

ఇట్లు దేశాటన మొనరించుచు నొకపరి: పాండ్యా బ్యమనకు 

రాజధాని ౮ యగ నుభురకుం బోయి యచ్చటి కై నపత,పాతి య'స 

పాండ్యరాజును తనవాదబలమున శై వునిగం బే-సెను, ఆసందర్న్శమున నే. . 

యతేనికి * అప్పరు* అను బెరుదనామము వచ్చినది (అప్పరు అనంగా 
అజివమున తండ్రి యని యర్థము). నాంటనుండియు అప్పరునామ మే 

ప్రసిద్ధ వై మెపోయనది. ఇతడు శిసభ కలలో నొక్క_ండయి వాగీక 

నైనా. రనియు, తిరుశావుకరళు అనియం. (బ్రైసిద్ధుం డయ్యెను.. 

అప్పరు ఏయే క్షేత్ర ములను దర్శింప చనేగానో యం బెల్ల 

నాయ్లాదేవతల పెని చక్క_నిస్తో తృయులను రచించుచు. 'బోవుచుండు 

వాండు, ఇళ నిక్భతులు అజవ దేశమున బూర్తిగ వ్యాపించిపోయినవి, 

ఆనాటి దకీణదేశమునందలీ యా స్తిక్యవాదమునంగల సార మంతీయుు 

నిక నికృతులలోో నిమిడియున్న ది, 

అ స్ప లల చ్ హారం ___ విశాఘపట్టణముజిల్లాా పాల 

WW 

అస్పలనాయ డు వే6ట — గంజాముజిల్లా పర్గా 

కొండళాలూకాయందలి ఈనాం గ్రామము, జనసంఖ్య రో౮౮ (౧౯౩ ౧). 

కిమిడితాలూకాయందలి జమిజ్ దారీ గ్రామము, 

(౧౯౩౧). 

జనసంఖ్య ౧౦౦ 

అస్పలపట్నాయకుని పేరట __ విశాఘపట్టణము 
గామము, జిలా పాలకొండతాలూకాయందలీ రా 

య + 

( ౧౯౩౧ ౧02 

అ స్స చి మ శే ఇలు బొబ్బిలి 

తొలూకాయందలి జమికొదారీ గ్రామము, జనసంఖ్య 330 (౧౯౩౧). 

అ ప్ప బరసివురం __ విశాఘపట్టణముజిల్లా వీఠవల్లీ' 

తశాలూకాయందలీ 

(౧౯౩౧ ఫీ. 

జమిాజా దారీ గానము, జనసంఖ్య mY 2 

జనసంఖ్య ర౧౫4 

౧౩3౫. 

[ 

అ స్స లరాజుగూడెం._. పశ్చిమనోడావరీజిల్లా, చింత 

లప్రూడితాలూకాయందలి ఈనాం గ్రానుము, _ జనసంఖ్య రో౨౫| 

(౧౯౩౧). 

అనల రాజు పెంట __ తూక్చుగోదావరి ( ఏజెన్సీ) 
జిల్లా, యొల్లవరం తొాలూశాయందలి గామము, జనసంఖ్య ౬3, 

(UU 

అస్పలా చార్యుండు శేసభ ట్ర రు __ ఒకకవి, ఆప 

_స్తంబనూ తు,(డు.. కొండిన్యసగో తు తుండు; కండి రు (టై నృసింహోర్యు(డు, 

| ఈకవి రామక్ళన్ల విలాసము అను వై ాశ్వాసమల గ్రంధము రచిం 

' చైను, ఇది భు చా ది, రాముని కంకిత ము, శెలి మంచిది, WU 

అస్పలాపుర౦ __ కరూలుజిల్లా, బంగనపల్లీ సంస్లా 

 నమునందలిీ గ్రామము, జనసంఖ్య 2౨౭ (౧౯౩౧). 
92 

అ స్పస ము. ద్ర 0౦__ నెల్లూరుజిల్లా, ఉదయగిరి తాలూకా 

' యందలి గ్రానుము, జనసంఖ్య ౧ం౮క 3 (౧౯౩౧) 

అవ్చాజీ పే పంట __ అనంత పుర ంజిల్లా, గు త్తితాలూకా 

యందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౯౮ (౧౯౩౧): 
(UU 

'అప్పాదేశాయినివణకర్ _ మహారా 

'వులలో నొకడు. నిపాణియొక్క._ పాలకుడు, 

అ య్సా ధ్వ రీ __ కృీస్తుకేకము పదు నేడవళ తాద్దీయందుండిన 

గొప్ప పండితుడు : కవి, వోడు తంజావూతుజిల్లాయందలి మూయ 

వరము గ్రామముదగ్గ జి. నున్న కిళ్ళి యూరునివాసి ; శ్ర్రీవత్ససగో తు తుండు. 

ఢధదధయమూర్థి యీాతోని యాఇార్యుండు ; ఆలత్తూరు. 

యయిన పిళ్ల శాస్త్రి) యికని పా, బార్యుండు.. 

స్ర్రత్రళు 

గ్రాచువాసి 

ఇతండు రచియిం చిన 

.6 ఆఛారనకనీఠతము ? నందలి శ్లోకము ననుసరించి తంజావూరు మహా 

రాష్త్రప్రళు వయిన హానాజే యితని నాదరించినట్లు. “తెలియు 

చున్నది. కుంభవ్ధూోణముదగ్గజు స్వామిమలయందు. [క్రీ క్రీ శు ర౬క౯జ-న 

పాహజీ ప్కఢథానియయిన త్రీ వంబక రాయమఖి యొనరించిన మహా 

మఖమునకు,. అప్పాధ్యరి ' విచ్చేసినపుడు ఫాహాజీ చాల. సంతోషించి 

యాతనిని రాజసభాభవనమున మహాభారతము పారాయణము చేయు 

'టకు తంజావూరియందు మూ(డుమాసములు నిలీపివేసెను. అప్పాధ్వరి 

రచియించిన. గ్రంథములలో 6 చేరెన్నికం గన్నదె. ధర్మ రృళాహంగుంథ 

మయిన ఆచారసవనీతము. ఇతండు శనకుమారునతోశ్చాటుతో ెనిమి 

జేండ్డు కష్టపడి మిక్కి లీ పర్మీశే మ చేసి దానిని. రచియించెను.. అది 

౧౫౦౦౦౬ గ్ర, ౦థముల యుద గ గృంథము, సావాజీ క్రోరిక' ననుసరీంచి 

యిళేడు తొను స ట్రా సిసట్లు ఆ గ్రంథముననే 'తెలీపీనాండు. మదన 

భూహణభాణమ్ము గౌకీనూయహారమాహాత, శ్రచంపువు అనునవి 

యాతండు రచియించిన యితర (గృంథములు, "ఇవి చంప్రూభెౌణ 

4 
వాజ్యయములందు. శృర్రుపడ్డ గ్రృంథధములతో_€ దులయాగల్యలవి. 



౧వ౬ 

అస్బా పుర౦ __ ౧. గంటూరుజలా వాపటతాలూకా 
| య య 

యందలి గ్రానుము, జనసంఖ్య ౧, 3౧౨ (౧౯౩౧). 

౨ కృ స్తాజిల్ల్యా క కలూరుతాలూకా 
td య ర 

యందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౨౨౯ (౧౯౩౧). ww) 

3. విశాఘపట్టణముజిల్లా చీపురుపల్లి 
"చెలూకాయందలి ఈనాం గ్రామము, జనసంఖ్య Ue (౧౯౩ ౧) 

లి. విశాఘపట్టణముజిల్లా పాలకొండ 
"తొాలూకాయందలి ఈనాం గ్రాము ము, జనస సంఖ్య ౮౬20 ( ౧౯౩౧). 

అప్పాబలవ ౦శ్ __ మహారా క్ర నే నానాయకులలో 

నొకండు, మొదట మాధవరావు మైనూరునందలి హైదరాలీ చెదిరిం 
 చుటకు మవోరా వ్ర రాజ్యమువారిచే నియోగింపయబడెను, కాని మాధవ 
రావునకో సహారా గ్య తప్పినందున నప్పాబలవంతు త త్కా ర్యార్థము 
మవంపయు డెను. (ల్రేష్రంబక శావుపేశే యితనికి సహాయకుండుగ నుం చు. 
బాశీరావ్ర కారణమున నితని కొకప పర్యాయము నానాఫడ్న వీసుతో 
పాటు కారాగారమునకు( బోవలనివచ్చి నది. ఇతండు చేస్యాద్వితీయ 
మాధవరావునకుమా త్ర తము విశ్వాసపా త్రుండుగ నుండెను, 

అప్పా రాశ్ర గురజాడ (క 
__ తెలులు క నవ్యకవుల ?లో మొట్టమొదటివాండు. క్రీ. ౧౮9౫-వ 

శ్రీ శ, ౧౮ - ౧౯౧౪ ) 

న న. అటా TTR అంగ TT ఆరిన. కా rT TTT: Fe = 2 om 

గర జాడ క అప్పారావు. 

సంవత్సరమున విశాఖపట్న మజిల్లా,  ఎలమం చిలీకౌలూకాయందల 
రాయవరము ము గ్రామమున , ఇని న్మించెను, ఈశనితం డ్రిే పరు వేంకటరాను 

భాపాసంస్కా_రముగూాడ గుటిచూచి-నా౭డు, 

రంగము చవిచూచియుండిన దగుటచేం గాని 

ముద్రణమునకం కొను . తరువాతి ముద్ర్తణములందు 

| కం నిశ్చీయముగ తరువాతిసంస్క_రణము స 

దాసు. తల్లీ గొడవ ర్లివారి యాండుపడుచు ; "పేరు కా-సల్య. వీరు 

నియోగి బాహణులు. అప్పారావు కొంతవజకు -చిపురుపల్లి యందు 

విద్యాభ్యాసము గావించి పిదప విజయనగర కలాళాలయందు పట్టభ దు 6 

డే విజయనగర, ప (ప్రభువగు ఆనందగజపతిమవో రాజుకొలువున ప్రాచీన 

లీపిపాకకుడుగ 'పేజోంచి భారత దేశ భాహల ఆనుమంగక పరిశీరనము 

చేయుచు ముఖ్యముగ తెలు(గుభావను బాగుగ తరిబెను, 

శ్రీః క, ౧౮౮౭ సంవత్సరము ,పాంతమల మహారాజు 
విశాఖపట్టముజిల్లాయందు ఆమా6డు సంవత్సర ములలో జరగినక న్యా 

శుల్క_ వివాహముల లెక్కలు. 'తీయింపంలగాా ఒకవేయి ముప్పదినాలుగు 

తేలెను. అది ప్రేరణగా సంఘసంస్కా_ర ప్రి, పియుండగు అప్పారావు 
“ కన్యాళుల్క_ ము ' అను సాంఘికనాటకముసు వాడుక భాహయందు 

రచించెను, వాడుక భావకో సాహిత్య పృతివ్భ అర్హ మను భావో 
డ్హ్రైంభణమునకు అప్పారావు తొలుతగ సాహిత్య ప్రయోగనిర్వహణ 
మౌ నాటకమున6 గానించె ననుటకు పా త్రోచికగ్రా గ్రామ్యభాపా ప్ర, రు యోగ 
మత మడ్డుపడి ఈనాటకమును తానే న న్వీకరయపం జాచును కాని 
యితని ఆశయము లంతమా త్రేమున లొంగుటలేదు. సామాబికులకో 

శ్రాంథిక భాహకం టె వాడుక భావ సుల భార్థ మనుమాటయు€ గాక, 
అసలు తెలుగున నాటకోచిత మెనది వాడుకభఖాపురీం యనియు, 
అది ,గ గృంథర చనకు వినియోగించుట రీవి కా దనుకొనుట__ భాసా 
శ్వాసము నచ్చి భాసారూపముల గస్కయోజ్యతయు, విలువయు 
నిరూపించుటకు వేటుగ మంచి ప్రృమాణములునిలిపిన యాకాలమున్మ-- 
శువుగ్రావై యాకరణుల ఆతిథ్యమునకు వదలవలయు ననియు, (గ గ్రంథ 
(ప్రయోజ్య మగుఖఫెపును వ్యవహారమం దుండు భావకోు సాధ్యమయి 
నంత దగ్గజకు తెచ్చుట సభ్యతావహ నునియు మంచి అఖినివేశముతో 
కవి ఇందు వాడుకభాప. (ప్రయోగించి. సంకుసంస్కాారముతోపాటు 

'సంఘవృ త్త తమును చాల 
మనోజ జ్ఞ ముగను, మర్శజ్ఞ ముగను నిరాపించునచై దురాచార ముల 
నపహస్యతక శెచ్చుచు రచచాభమత్కారమున మిగుల సంపన్నమైన 
దగుటచే ఈనాటకము బేశఘున నెంతయు (ప,శంసకున్యు ఆదరమున 
కును పొాత్రిమె ౧౮౯౭ -వ సంవత్సరమున ముద్రణ ప్రకాశనము కాంచి 
నది. దీని ప చుక టనమునకు వూర్య మే కందుకూరి వీశేశలీంగముపంతుల 
6 బ్రావవిహవా) మను రూపకము స సృ్కకటిత మె యుండెను కాని 
అది శేవలము. మమ వాసన్న పాయ నుగటచేరస్కు ౯ క న్యాశుల్క_ము 3న 

We పృవర్తీ ్తిల్లి దీనికి నాటకత్వము 'చేహర్చియుండోట చేతనం 
గాని రచనమున ఈ ట్రాహావివాహము న కంటె నిది ఫూర్వతర మై 

6 క'న్యాకుల్క_ము 0 
తెలుంసన మొదటిసాం ఘీక "నాటక ముగా నెన్నికం గన్నది, ఇది మొదటి. 

పెక్కుమార్చులు.. పొందుచు వచ్చి సుమారు రెండింతలకు సెరిణినది, 3 మొదటి (గృంథమున . 



ిరీశముు మధురవాణి మున్నగు పాతృము లీసంస్క_రణము పడయ 
కుండిన, నింతటి ఆమరత్యమును, సృత్యకుత మును బడనియుం డవు. ; 
చాటకమును -నాటకరచనానె పుణికిం గాన్మి హేోస్వరససంసీదికిం గాని యూ ధి చేయి యాున్నత పృ ళంసను కట్టుకొని యుండదు. కాని వస్తు వించుక 
యిమిడిక తప్పిన దనుట వాస్తవము, 

పిదప అప్పారావు రాగ తాళబద్ధములగు గేయములు కొన్ని 
చక్కని వాడుక తెలుప శె లీని రచించి * నీలగరిపాట) లను పేరుతో 
సం ప్రటుముగా (పృకటించెను, ౧౯౧౦, ౧౯౧౧ సంవత్సరముల 
ఆంధ్రపత్రిక మొదటి శెండు సంవత్స రాదిసంచికలయందు “బిల్ల 
ణీయ ? మను రూపకము రం డంకములు (వ,కటింవెను. రాజసభా 
వ తస అ జ గ త్త స్త్వయా పమును పృథక్ పొాత్రవిస్ఫోటన మాలంబముగ ఆస్వాద్య 
పబుచుచుు, ఇట్టి . కథావస్తువునుసహో హాస్యర సముద్వారా 
పరామర్శించుట యాతనియెడ విశిష్టతను వవాటును, పత్రికలందు 

“మాట. మంతి” అను కీర్ణి కతో హాస్యమయము లగు వ్యాసము 
కూడ అప్పారావు రచించుచుం జెడివాండు. 

అప్పారావు. ఆంగ్ల మునలభాడ కవన మల్దువాండు. ఒకసారి 

అతడు కొన్ని ఆంగ్ల పద్యములు తనవి ఒక పత్రికకు పంపగా 
తత్పంపాదకుండు అప్పారావును మాత్భభాహయం౦దు కవనము సెప్ప | 
హ్రోత్సహీంచుచు చ్రాసెను,. “నాభావ యనగా చేది” యను 
ప్రశ్నకు వ్యాకరణకృతక మైనది కాక “చేను మాటాడుభాపు 

నాభావ? యనియే అతని కంతేరాతే వలన లభించినయు తరము 
గద్యమునెనే కాక దేశిఛందమునగూడ వాడుక భాహ్క నుడికారము 
మెజయునద్సి ప్రయోగించుట ఆతనికి సమ్మత మై తోచెను, 

ఒకసారి మనోవారమగు డ్రీల ప్రొతపాట ఒకటి ఆతనిఇెవిని 

బడి మనసున క్ర త్తసంగీతములు తిరుగంగ్యా తెలుంసన నొకకొత్త, 

ఛందము నడపింపవలె నని ఆతనికి సంకల్ప ముదయిం'చెను, శీ చ 
౧౯౧౦-వన సంవత్పనమున బరంపురమున నానావర్ల్శ సహప_జ్కీ 
భోజనము జరగినది 3 ఇందు అప్పారావును చాల్లా నెను, ఆసంవత్సర మే 
తో చుక్క. (Hally’s Comet) పొడిచినది ఒజకవిచిత 'మెన 

ఛావమథనమున అస్పారావుర సీకచి ర్రముననుండి ఒక 

వేశము రూపుకట్లినది : 
Jo 

6 ఉత్తునా ముత్యాలసర ములు, 

కూర్చుకొని తే చునమాటల్య! 
a 

కొ_్తపాతల మేలుకలయిక 

| U (కొ / మైజుంగులు చిమ్మ గా 

అని మొట్ట మొదటి ముత్యాలసర ముకావ్యము ఆతని ఆకశీయములు 
నిరూవించుచు నడచినది. 

“మెచ్చ నంటా వీవు నీ విక్క 
వెచ్చకుంయే మించిపారంను : 

౧౭ అ . 

కొ తకవిశా | 

౧౩3౬ అ 

థి 
కొయ్యాబొమ్ల లె మెచ్చుక'ళ్ళ కు 

కోములులసౌ రెక్క నా రి. 

అన ళ్ é చ షా గ రెండవపద్యము ఆ బీవద్భాప. ) (ప్రతిష్టను వ్యాఖ్యానించినది. 
ఆతనిమొదటి కావ్యము సంస్కార ప జి,_భోజనమ్ము ధూమశేతుదర్శ 
నము మున్నగు సంభుటనములు హృద్యమగు గృృహ్యక థయందు 
సం గ్రా రాశయములకు భిత్తిక పట్టి తొక్త, ప్రాత భావముల అన్యోన్య 
శ్రువ్భృంత్తి పదను చూపినది, ఈతండు ముత్యాలసరమున 6 లవణరాజు 
కల) 6 కన్యక? మున్నగు మసోహరములగు కథనకావ్యములును, 
ఒకటి కండు “వ్య క్తి 3 కావ్యములును రచించెను. వేజు గేయచ్చృంద 
ము పటి €ఫ లుగూడ పట్టి పూర్మమ్మ ' అను ఆండువిల్ణలపాట మున్నగునవి 

క డుమంజులముగ రచించెను, వీశేశలింగముపంతులు వీిలగుచోట నెల్ల 
ఒక ధర్మ విధిగా సంఘుసంస్కా_ర'భొవములు పాత్రృములనోట యత్నతః 
పలికింపంగ్కా ఈతనికావ్యముల పాత్రృములం ఒక సహజభావోద్రేక 
ముతో, ఈఠనివలెశే కావ్యాచిత్యము కకంటువడక మెజుంగుదేటు.. 
నట్లు సంస్కా_రాశేయములు వెలిప్రచ్చును 

(క్రీ. శీ ౧౯౧౩-వ సంవత్సరమున అప్పారావు విజయనగర 
సంస్థానపు టుద్యోగమననుండి విరతి పొందెను. అయేండే (పభుత్వ 

మువా రాతనిని మ, ద్రాసువిశ్వవిద్యాలయము సెశేటునందు శాశ్వత 

సభ్యునింగా నియమించిర. ఇంటర్మీడియేటు. ఆం ధృవ్యాసర చనా 
' సంఘమునారు జేదము వేంకటరాయశా స్త్రీని కొమతజ్తైజు లక్షణ 
రావును అప్పారావును కలీపి తెలుంగున ప్రాచీశార్వాచీన ప్రయోగ 

ముల వేజుపటేచి చూపుటకై ఒక ఉపసంఘముగా "నేర్చజచిరి, 
అందు వేంకటరాయశ్యా.న్ర్రీయు, లక్ష ఇరావును సమ్మతపడి సిద్ధపటీచిన 
పట్టికపె అప్పారావు తాను జోడించిన అసమ్మతివిజ్ఞ _ప్రీయందు 

. నాంటికే రావుసాహెబు గడుగు రామమూర్తిపంచుల అేయమగు 

దీకావ్యవసాయముల ఫలముగ- చేశమున ఉద్యమము కట్టుచున్న 
6 వాడుకభావ క బాల సమర్థమగు సమర్థన మిచ్చెను. తుదిదినముల 

నీతండు “కొండుభట్టీయ ) మని యొక సాంఘిక నాటకము రచించెను, 
' అది చేంటికిని ప కటితయు కాలేదు. ఈతనివి శెండు చిన్న కథలుకూడ అ 
కలవు. ఆవియు ఆత నిసంఘసంస్కా_ర చ యతను హాస్యర సము 

త్రో వలనే కలామయముగ వెల్లు డించుచు న్ని, అప్పారావు 

౧౯౧౫- వ సంవత్సరమున విజయసగరమున కాలధర ము నొందెను. 

అప్పారావు నడవడికను వాల రసికతకు, జ”దార్యమునకు 

. శేరుపడినవాందు, సమాజమున తన ప్రతిభచేతను, మంచితనముచేతను, 
- చమత్కారకలిత మస సంభాహణముచేతీను చాల చిత్తాకక్ట ఇమ 
చేయువాండు.. ఎంతే హాస్య ప్రీయు(డో 

' ధీరుడు. తనక ష్ట్ర స్థితులుసహో' మిత్రులకైన తెలుఫపువాండు కాండు.. 
సపృభువుశెడనై న ఇచ్చకము లాడునలవాటు లేక గౌరవముగ మెలల 

అంత గంభీరుండు ; 

_ వాండు, జీవితము నున్న తలక్ష్యుముగం బట్టుచు సంఘదురాచారములను 
ఖండించి తన అమితమగు భావస్వాతంత్ర, శ్రిము (పృకటించుకొనియు, 



త నవిశాలమెనయాకాంక్షల ఇంతో చె చనుకంబడియుండు సంఘవృల్తే 

తకు ను సహనముతో చూవెకివాంయు, కనుకే సంఫఘువృ్తీ త మితనివే 

సాకి మాత్యయున 3 త్త బడ్డపుడు వోస్యరస మంతహృద్యముగ పెలసినదె, 

-ఈతని హోస్యరచన మెనను ప్రహసనోచితముగ నొక్క_లక్యుభావ 

మునకు పరాధీనమె నడవక, నాటకోచితముగ నడచును. పెక్కు_లగు 

ఇవా చ్ ; గుదలయ వృ తము ఇఒక్కేయుల సా్వాధినములగు వ్య క్తివృత్తులసాగు లయందు ఇతి కే 

య్య్యంజన. కాంచుచుండును. సంభావణమందలి చమత్కార మును, 

వువునందలి చాక చక్యమును చూపునుత్క్భృష్టతకు తోడు ఈతని 
హాస్యము మౌథ్యముమిందను గాక చాతుర్యముమోందను. ఒశ్రీడి 

చివరా బ్ర స న సును. పొ త్రముల వ్య క్తి త్వములు సట్టణగల యీతని అనతి 

ఉకొంఠతమస 6 నాటకీయభావన? యీళీని నాటకములందేమ్మి కథల 

యముంబేమి, కావ్యములం దేమీ నిరంతరముగ వలి. ప్రయా క్త 

ఇమునది, కవితావీథిని చూచిన అప్పారావు ప్రతిభ భావనాజగత్తున 
ఉబికి చ జై కృయ్మాత్యేలు సలీపినది లేదు కాని మనోజ్ఞ మె రసము చిందు 

ఇ్యాదమయోద్దత మెనది యూతనికవిత, పురాణములు చెప్పుటకై కాక్క 

.. అదూాతండు కావ్యమును, పాళ్చాత్తు ర్థల క లిరికు? ఫక్కి చేకొని, 

ఇక్ కుత వాణిగా పలీకించినాండు. తనజీవితాఫయములు నెత్తిపై దేవతల 

వలె మోసు సుకవచ్చి కావ్య వీథిని  డింపక్క కావ్య సంకల్పముబే(డిని 

కొర యగ౫బోయ వచ్చినమట్టునకు కరయగంయబోసినాండు. మణి యీతని | 

_గ్క్కంభథములు చాలక లందెగ నున్నవి కాన్ని యీతనిసాహిళ్య పృవృ త్తి 

యమంతయా విశిష్ట మె చ్రతిభాసంపన్న మె, నవ్యతర'మై ప్రాముఖ్య 

గ రష్ధమయినది. ఈతని నవ్యత లేర్చడిన బర్మిత్ర ము తడవునెడ 

చ్కుత్యకుసంసా_రము జాళ్చా త్త్యభావసంపర్కవవన సిద్ధమయినట్టి 

డని యీతనికావ్యము లే తెల్ల మొనర్చును. కాని అది థజేశళాల 
మూల స్థితిగతుల కుచితమయి. అత్తెడి ఓకా శ్తపాతల మేలుకలయిక * 

చయాూాచిన ఈతని 

నిర్వహించుచు శి అంధక వితా నవయుగమునకు ఈక నిని 
"సమ్మతముగ శకకర్తను చేసినవి, 

(కొం. జు) 

అప్పా రాశ్ర బసవరాజు (3 కీ. ౧౮౯ ౧౯౩ ౩) 

— తెలులపక'వి, విమర్శకుడు; క్రీ ళ్ధ్హ ౧౮౯౫ - వ సంవత్సర |: 
మున జని న్మించెను 3 ఆటువేలనియోగి బ్రాహణుండు ; పిచ్చయ్య గారి 

కపబూరు(యడు, వీరిది కృష్ణామండలము. చిన్నతేనమున 'బెజవాడయందు 
౭0న గ్ల విద్యాభ్యాసము కావించునష్ట పడే సం స్య్కతాం ధ్ర 

నధ్య్యయనము సేయుచు కవనోత్సుకత చూప్తుచుం చడవాయం,. పిదప 
చాన పురి రాజధానీకలాశాలయందు ప 

. కెబిత్వము చెంతయు మెచ్చుచు నట్లివత "తెలులపన వికసింపవలె నని 
మన సుపడుచుండ, గురజాడ అప్పాలావునవ్యకవిత ' ప ప్రకటిత మె 

. 'ఆయమాతని నాకర్షి ంచెను, గురజాడ ఆప్పారావున కిరండు మొట్టముదటి 

ఆఅమయాయాలలోనివాల్డై తన క్రొ. త్రరచనములు కే సలయేటిగాని మను 
కుద సంవుటముగ ప్రకటిత ద్ర (౧౯౧౫. కావ్యస ర్త త్ర వ్ మంత గా కేక | పరిణయము సార స్వతాదర్శము ఆను 'శెండునాటుకములుగూడ కలవు, . 

చప్రృతిభాం సంకల్పములు ఈతని ప్రాముఖ్యమును 

సాహిత్యముల 

పృజేశించినవెనుక నాత (డు ఆంగ 

అప్పా రాశ్ర, బసవరాజు- అప్పా కాట్రు 

యిది గురజాడ అప్పారావు ననుసరించిన కొ  త్రందనమమాత్ర, తృమే తన 

విశిష్టలత ణముగా చూపుకోంగలది. జేళచసనందలి అశేక ప పత్రికల 
కాతండు కావ్యములు, విమర్శములు వ్రా వాయుచు. చనిద్ధివడ సె సెను, తన 

చక్కని సంగీతజ్ఞానమున కనువుగ నీత 6 'నళకళంయమలు రచించి తెలు€ 

గున శోయరేచనము పృచలితము చేసెను అందు కొన్ని చాల రంజు 

కత యొప్పినవి. అమితమగు నితని స్వాతంత్ర వ్ర ప్రీయలే సాహిత్యము 
నను సువ్యక్తమై కావ్యమాధుర్యనియతులు దా౭కకిన వట్టి ఉదే చాక పృక 

టనముగకూడ నవతేరించెను, కవిత్వమునందుకం శు విమర్శమున నీత 6 

డెక్కు_న వన్నె మెజుసెను. కాని కవిగా కావలెనని యాతండు సాతి 

కొనిన చిత్తోచ్వేగ పతృపాతాదులు ఈతనియందు విమర్శకుని తాట 

స్థ్రష్టముమ కంటువబేచినస్టితి 6 మయెంకిపాటల -గాలిదుమారము * వంటి 

యుత్కృష్ట విమర్శము లే చెల్ల డిచేసినవి, కొంత కాల మాతండు కాశీనా ' 

థుని నాగేశ్వర రావుపంతుల దినప త్రి యగు ధృషత్రిక ౨ 

యందును మాసపృత్రికయణ “భారతి” యుందును 'సంపాదకవర్ల 
ముల _ కార్యనిర్వహణము కావించెను.. -నాగేళ్వర రావుపంతుల 

నియోగమున నాతడు * అరేబియన్ వెట్స్” అను (గ్రంథము కొంత 

వజుకు ( గద్యముగ ) 'తెలీ[ంచెను;. అది. అప్ర, ప,కటితము. కొమక్షాబా 
లక్షణరావుతో కక్ష్ళ సృష్టియా, అనకరలపా జ్ అను విషయమున 

నీత(డు ప్మత్కికాముఖమున6 గావించిన వాదమును, ఈతని తుదెదినముల 
ప పృకటిత మైన “ఆంధ ధ్రకవిక్వచరి త్ర తము” అను . కావ్యమామాంసా 

వ్ల (గ్రంథమును, తక్కినవిమర్శములనోపొటు,. ఈతని సాహిత్యత ర్త్్వజ్ఞ 

తను తెలుపును, ఇందు తుదిగ గ్రంథము. ఆతం -డెన్నండో రచించి 
ప్కృకాశకులకు అమ్మియం డినట్లిది, సంస్కృత సాపి-త్యపరామర్శాది 

కము చాలమిచే దొరలిన దోనుములతో, ఆతని శ్యక్పన్న కరదళ 
యందు స దృకటిత మై ఆకనిమన స్ఫును కలంచినదె.. 

జీవితమున అ'నేకకష్ట్రముల కగ్గమై సహాజమగు హృదయమార్ష 

వమునను, ' ఉఊచ్వేనశీలమునను కల/తవడి పిచ్చియొక్కి, అప్పారావు 
శేవల మనస్సంతాపముచే మరణించెను (జాన్యూ ౧౯౩౩ ): 

(కం. జె. ) 

అ న్నా? రావుసల్లి. __ కడపజిల్లా, ' కమలా పురంతాలూ 
కాయందలి ఈనాం గ్రామము, జనస సంఖ్య ౨౯౮. (౧౯౩౧). 

అప్పా రావు పేట పళ్చిమగో శీచావరిజిల్లా, శాజేపల్సి 
గూడెం తాలూకాయందలి. గ్రామము. జనప సంఖ్య ౨ొాా౭23 (౧౯౩ గః 

అ స్పా ఐనా జే యి అమలా - నీతికనుమావలి గ (గం థమును రచిం 

చిన యతడు. 

ప్పాశాష్రి _ ఒక ప్రసిద్ధ పండితుడు, ఇతడు 
సంస్కృత భావయందు అప్పాళాన్ర్రినాదార్ష ఏను కంల వా పౌంయ్రగాదార్థ మనుపేరుగల న్యాయ 
(గ్రంథమును రచించెను, మటీయు. నితనిచే "రచింపయిడినవి లవలీ 
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_ అప్పాసాహెబ్ భో౯స్టా. 
_అహ్పనాహెబ్భో౯స్టా (నాగపూరు) — నాగ 

పారురాజు, శెండవ రష్టూశిజీరాజునకు 'వెంకాజీ యను పీనతండ్రి, 
కలండు, ఆతనికి నేనాధురంధరుం డన్న బిరుదును, చాంద్యా ఛ తీస్ 

 గఢ ప్రాంతముల జాగీరును ఉండెను. . ఆతనికుమారుండే అప్పా 
సాహెబు." ఇతనికి మధోజీ యన్నపే రుంజెను. కాని వ్యవహార 
మందుమా త్రము అప్బాసాహె బన్న పేరే కలదు. . ఇతండు 
వాందాలో.6 బుటి కొన్ని సంవత్సరమలవజకు నచట పెరీణినటు “టి ల బాగ్ అంలనట్ట కానవచ్చుచున్నది. ౧౮౧౧లో నీఠనితం డ్రి చనిపోంగా. నితనికి 
నే నాధురంధరత్వమును జాగీకును 
౧౮౧౬ లో మరణము నొెం'చెను, ఆత నికమారు( జైన పర్ సోజీ 

కాని యాతండు వీచ్చివాం డగుటచే రజ ప తినిధ్ధి 
(Regent కావలసీవచ్చెను, రాజుతల్లి యెన చాకాబాయికిని 
రాజ్య మున క నంతేర వారసత్వము గల అప్పాసాెహెబునకును ఈ ప్రతి 
నిధిత్వమునుగటీించి పేచీప"డెను, తుదకు రాజ్యమందలిసర దారులయను 
మతివలనన్సు ఇంగ్లీ షురెసిజెంటు సాయమువలనను అప్పాసాహెచే 
లౌ యర తినెడి యయ్యెను, ఈతడు (ప్రతినిధి గా నున్న కాలమం దింగ్లి షువారికిని ఈతనికిని సంధి జరగాను. 6 బ్లంగ్లీ షువారు 
పర్ సోజీకి సాయము చేయుటకై ఆటు కాల్బలముల పటాలము 
లును కొంత గుజ్జు పుసెన్యమునుు తోపుఖానాయును ఊంచునట్లును, 
దానికి బదులుగ పర్ సోశీ ఇంగ్లీ షువారికి చీడులకుల యేబది వేలరాపా 
యలు ప్రృతియేంట నిచ్చుటరీకాక ౨౦౦౦ కాల్చలమున్తు ౨౦౦౦ 
అశ్వ సైన్యమును ఉంచవలెను” ౧౮౧౭ లో అప్పాసాహెబు తన, 
జూగీ వైన వాందాకు. బోయెను. ఆతయడు వెళ్ళి న కొలది దినము 
లకే పర్ సోజీ చచ్చెను. అప్పాసాహెచే పర్సోజీని చంపీంచె నని 
కొంద టీంగ్లీ పుచరి తృ్రకారులు చ్రాసీరి, కాని యందుల కాధార 
మేమియు లేదు. పర్ొసోజైీ తరువాత నప్పాసా హెబు రా జయ్యెను, 

_ ఈళయడు రాజ్యారూఢుం డై నప్పటినుండియు నీతేనికి నింగ్లీ షు 
వారియెడం గల గౌరవము తగ్గంజోచ్చెను, ఇంగ్లీ షువారికిం బ తికూలు WU రగు పూనా పేస్వాతోడను, గ్వాలియర్” సింధియాతోడను రహస్య 
మనుగం గలసి యింగ్లీ మవారిమిందికి యాద్ధ ప్రయత్న ములు చేయసా గను, 
నుహారా వ్ర ఎెన్యముల కన్ని టికి నప్పాసాెహెబును నేనాధిపతింజేసీ 
పూనా పేప్వా బాజీరావు సన్నదులన్కు దుస్తులను నాగఫురమునకు( 
బం పెను, అంతకుంబూర్వ మే యింగ్లీ షువారికిని బాజీరావునకును 
యుద్ధము ప్రా రంభ మైనందున్క నాసన్నదును దుస్తులును గృహీంపవల 
డని బ్రీటిమప్రెనిజెంటు ఎంత చెప్పినను వినక అప్వ్పాసాహెబు ౨-వ 
నవంబరు ౧౮౧౭-వ దినమున 'బెద్ద సభ చేసి పూనానుండి, వచ్చిన 
యధికారమును వహించెను. ౨౬వ శేదీని సీ డెన్సీలోని యింగ్లీ షు 

| వారీ న్యమునకపను అప్పాసాెహెబు 

ప్రా రంభమాయెను, 

ప్రా ప్టీంచెను. శెండవ రక్హూగజీ 

౧౩౭ 

మెన్యమునకును యుద్ధము 

రెసిడెన్సీ యనగా నింగ్నీ మరెసిడెంటు ఊండుస్థలము, ఇది. 
నాగపూరుపటణమునక్రు( బళ్చిమమున మూండుమెళమి(ద నున, ది, | లు రయ A - దౌనికిల గొన్ని గజములు తూర్చున నీళాబర్షి2 గుట్ట కలదు. ఇందు 
రెండు శిఖరములు కలవు. ఒకటి యొక్తుగను, మతియొకటి దానికంచుం 
దక్కు._వ యెత్తుగను, ఈరెండు శిఖరములకును నడిమి భాగయ ఈ రెంటి 
కం కను ఎత్తు తక్కు_వదిగను నుండును, ఈ గట్ట 'మొడట నెవ్వరి 
యధీనమందును లేదు, 6 ఈగట్టను స్వాధీనము చేసికొని దానిమోంద 
నుండి శెసిడెన్సీకి గుటీపెట్టవలయుి నని అప్పాసా హె బాలో-చించెను,. 

కాని యీ సంగతి మొదటే తెలిసికొని యప్పటి కెసిడెం టన 
జంకిన్సు గుట్టను స్వాధీనపజుచుకొ నెను, వెగట్టమా6ంద ౮౦౦భటులును, 
క్కీందిగుట్టమి (ద 300 భటులును ఒక ఫీరంగియు నుంచ(బడెనుః 

శెసిడెన్సీ కాపుదలకు సుజ వుదళము లుండెను, ఇంగ్లీ షువారు గుట్టను 

పట్టుకొనుట కొంచె మాలస్యమెయున్న యెడల నప్పాసాెబు-నెనికు 
లగు. నరబ్బీవా రాగుట్టను స్వాధీనపటుచుకొని యుందురు, గుట్టకు 
కొంచెముమూరమున వారు యజనూనునియాజ్ఞ కై యెదురుచూచు 
చుండిరి. 

౨౬-న లేదీ సాయంకాలము ౬ గంటల కరన్సీ సె నికులు 
సీశాబర్డిసట్టను పట్టుకొ నవలయు. నని చానిమాందెకి వచ్చిరి, తెల్ల వాటు 
జామున రండుగంటలవజుకు నెన్నియోప ర్యాయము లరబ్బీవా రింగ్గీ షు 

వారీమౌందికి నొత్తుకొనివచ్చిరి. .౨౭-వ లేదీ యుదయమువజకను 
గొండ కింద ౧౮౦౦౦ పెన్యమున్తు 3౬ ఫిరంగులును వచ్చిచేరెను, 
గుట్టమో(దివారు తమరకుణనిమి త్తమ చుట్టును ధాన్య పుబస్తాలు 
చిన్నయడ్డగోడను నిర్మించుకొనిరి. తొమ్మిదిగంట లగుసరికి నరబ్బీ 
నె నికులు చిన్నగుట్టను స్వాధీనపజుచుకొని యందున్న ఫీరంగితో పె 
గుట్టమిఈదికి. గాల్పంజొచ్చిరి, ఇంగ్లీ షృుసెనికులం చెక్కు_మంది హతు 

లైరి. కాని మధ్యాహ్నమువజికు నాగుట్ట మరల నింగ్లీ సవారి యధీన 

పేర్చి 

మాయెను. అరబ్బీనైన్యమును. ఫిరంగులును గుట్టయొద్దనుండి వెడలి 
పోయొను, . 

ఇట్లు పరాభూతు. కైన యప్పాసాహెబు తనయాజ్ఞ లేకయే. 
స్వతంత్రించి యరబ్బీవారు పోరాడిరని ఇసి జెంటునకు. కబుర౦ం పెను. 

వీరికిని వారికిని రాయ'బారములు. జరగుచు. గొంతకాలము గడచెను,. 
డిసెంబరు ౧౬-వ ేదీని అప్పాసా హె బింగ్లీ మవారియధీను6 డయ్యెను, 
కాని యాతనిసెనికులుమా త్రము వళ్లు లయినవారు కారు, అపెనికు 

లతో నాగనదికీని నక్క_ర్ దరాచెటువునకును నడుమ. నింగ్లీ షు వారికి. 

యుద్ధము తేటస్థమాయెను. ' అందు మరాటీ వారు పరాజితులై రి, 
1. ఈ శబ్దమునకు మరాటీలో “అప్పా 3.6 ఆపా అని రెండుగాపములును గలవు, ఈ శబ్దము తెలుగు కన్ఫడములలోేని 6 అప్ప 

(అయ్య) కబ్ద మే కాని వేటు కాదు. 

2, దీనినే యింగ్లీ షులాశే నిళా బల్లీ ( 51020214) అని చ్రాయాదురు, 
(౧౮ 



లర౮ అప్పాసాహెబ్ భోకొనలా- అప్పుకొండయ్య ఖం ట్రిక్ 

కాని అప్పాసాెహిబు సేనలో నున్న అరబ్బీసై సెనికులును హిందూస్థానీ | నుండి ఆషిర్ గఢమునకుం బోయెను. మరల నచ్చటినుండి. పంజాబు 

చౌెనికులును ఆప్పాసాహెబు చెప్పినను * నాగప్రర పట్టణము నింగీ షు 

ఇవారి యధీనము చేయి మని డిసెంబరు 3 ౦-వ ేదీవంకు నాపట్టణ 

కుష్జ్టుణఇమును కుడిచి వెళ్ళీ రి, అచ్చటినుండి 

సొద్రకుం బోయి యాతనికొలువులో జేరిరి, 

ఇచ్చట నప్పాసాహెబును జనేవరి ౯-వ లేదీవజకును లెసి 
కాొన్స్లో నుంచి యాళనిచే నీకింది 

టా 
-చయుకోని యింటికి? బోనిచ్చిరి,--- FF 

“నర్మ దానదిక ను త్తరమం దున స రాజ్య మంతయు, దవీణ 

వుందలి కొన్ని పృడేశేములును వర్హాడ్ సంచ యింగ్లీ షులో బీరార్ 
అందుకు, గావికగఢమ, శిరసా జవ్ప్రరము అను సంస్థానముల 

మొల దనకు నల హాక్కు._ను. ఆప్పాసాొ"హెబు ఇంగ్లీ మవారీ కీయవల 

ఆమను, ఇంగ్లీషువా రాకనినిమిత్తమై యుంచునట్టి  సబొసిజ్లీ ) సైన్య 

వమునకపను కంటింజెంటుసె సై న్యమునకునై యిీప్రైని జెప్పిన ప్ర్రాంక 

హులం చ తిఫలముగ నీయవలెను, లెసిజెంటుసలవో ననుసరించియు, 

కు CE గవర్న మెంటు వారినమక మునకు చాత్రు లయిన. మంత్రుల 

అను నుమతి నను'సరిం చియు అప్పాసాహెబు రాజ్యము చేయవలయును, 

ఆతడు నాగ పుర రాజభవనమునం దింగ్లీ వ షు సె నికుల సంరక్షణములోే 

నూం ' ఉవలయును, యని చెప్పంబడిన ప్రా పా య ంతము. లన్నియు నింగ్లీ షువారీ 

 యటిన మగువజక్రును వారీకి కస సజొనిట్ ? (క్రింద రావలసిన మామూలు | 
మెకము ముట్టుచుండవలెను, . ఇంగ్లీ నుప రాశనిరా జ్యమందలి రే 
బ్రశోటును కోరీనను వెంటే యది వారి యధీనను చేయవలయును. ఆజ 

జా 
కుననట్టి పురుషుని నింగ్లీ షువారికి వెంటే పట్టియాయవలయును, కీ తా 
బడీ రెండు గుట్టలును, చొజార్జును, దానికి సమీప  మునందలీ భూమి 
వలెయునంకయాను బ్ర బ్రీటిషుగవర్న మెంటువారి కిచ్చివేయవలయూును, 
జాదే 'కావక్యేక మని హోిన ప పనులు, యుద్ధమున కక్క_అకువచ్చు 

నబి వా రాగుట్టమి (ద జేయుటకు. వారికి (ఇంగ షువారికీ) స్వాతం | 

చక్కు త్రము! కలదు. 1 

అప్పాసాహె బెట్టు మరల రాజ్యమును పొందియు ' నింగీ హు | 
చనాకుమోి వై రమును మానండయ్యెను. ఇంగ్లీ షువారీ కిచ్చెద నన్న 
క్ర బేశమలు వారికి స్వాధీనము గాకుండ యత్నించచెను, వాజీరావును 
ఇాంజామోందికి చ _త్రీరమని చెప్పి తానుగూడ నచ్చటికిం బోవ దలం 
చెను. అందుచే శసిజెంటు ఆతనిని పట్టుకొని తగిన సి సిబ్బంది నిచ్చి 

పం "పెను, కాని త్రోవలో నతండు, F ఈ, యాగకోటలో నుంచుటకై 

5p తొక్కుంచుకొని 'ముహాదేవప పర్యతములమాంికిం బోయ. 
నాయకం డగు చిత్తూతోం గొన్ని దినములు కలసియుం డెను, అచ్చట 

హెైదళా వాదునవాబు | 

సతౌరాలో రాజ్యము చేయుచుండిరి. 

ప,కార మొప్పుదలలు చేయిం | ఆ 

రాజ్యముమిందం ూర్చుండంెట్టిర, 

తోడనే, (ద్ర్రులో సహగమనము వేయుట ఆంపివే చెను. రెండులకుల 

రూాపాయలు వెచ్చింది సతారాకు నీటి వసతి చేర్చ టిచెను, 'రౌండకూ 

పెండారీ | 

జేకేయనకుం బోయి రణజిత్ సింసనొద్ద నుండి యచ్చటనే మరణమా 

' నొంబెను. 

యును వశమం దుంచుకొనిరి. చివరకు వారికి ముట్టవలసీన చేతమంత యు? 

&ిజెకాని యింకను గొంత బహుమతి వడస్కీ ససురక్షీతముగం దమ 
ది కళ సా ('స్రుమలతోం బోవుట. కధికారమును బొంది వారు నాగపూరు 

అప్పాసాహెబ్ భోలానలా (సతారా 
సతారా రాజులలో6 జివరవా(డు, ఇతనికి శేహాజీ యన్న పేరూ 
కలదు, అప్పాసాెహెబ్ * అనునది శగారన-నానుమ్ము వ్యవహార 

నామము, శివాజీ పెద్దదరమారుం న సంభాజీయొక్క_సంతతివాలు . 
శ్ శ, ౧౮౩౯ లోకీ 

రిం హేో*సన శో ఘునిం జే 

యాతని మూండవ తమృండైన అప్పాసాహెబును భ్ పషువా రవ 

ఈతడు రాజ్యమునకు వచ్చిన 

6 ప శాపసింగ్ నారాయణి యనురాజును జేసి 3 

లక్షలు పెట్టి వేణా కృస్తానదులకు వంతెనలు: కట్టించెను. నూతనళఠా ౬: 

“భవన మొకటి నిర్మించెను, అది యిప్పుడు న్యాయస్థానము? నుపయో 

శింపయబకుచున్న ది ఇత డింగ్లీ పువారీయెడ మిక్కిలి విశ్వాసముతో 6 

'ద్రైవర్తించెను, ఈత ం౭డు దూలకు 

౫వ తేదీని మృతినొం డెను, 

సంవత్చర ము, ఏ ప్రల్ నెల 

మరణమునకు బూర్వము బలవంత రావు 

భోకొసలా యను కుజ్జవానిం 'బెంచుకొ నెను వానికి వెంకాజీ యని 

చేరు పెప్టెను. కాని యింగ్లీషువా రాదత్తతను ఒప్పుకొనక సతారా 
రాజ్యము తను యధీనము చేసి సికొనిరి, 

అ స్సా ణం త్ర ఎం . ఒకకవి, లవలీపరిణయము, సారస్వతా 
దర్శము. అను రెండునాటకములను రచించెను, ఈనాటకములే కాక 
యికండు కచించినవి * అప్బాశ్నా స్త్రీవాదార్భ క్ర 

అను మటికెండు (గ (గృంథములుకూడ నున్నట్లు యద 

చిల్ల రవాదాః 3 

9 
అపబ్బకొట్ట ద — 0౧ గుంటూరుజిలా, బాపట'తాలూ కాయం య య | 

దలి థ్రజణీ చ ౧౬5౨ల (౧౯౩౧). 

లి కృన్గజిల్లా గుడి వాడతాలూకాయందలి 

జమాకొ దారీ గ్రామము, చ సఖ్య ౮౯8 (౧౯౩౧). 

ల ప్పి కొం డు __ వ్యొఘవట్టంమల్లా విశాఘపట్టిణము 

తాలూకాయందలీ జమిళాదారీ గ్రానుము, 

(1 ౧౯౩ ౧). 

జనసంఖ్య ౯౬౬ 

అప్పి లే పల్లి — అనంత శ్రరయుజిల్లా, వ. 
తాలూకాయందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౧౨౦. (౧౯౩౧). 

అవ్వకొ.ండయ్య ఖ ౦ డ్రి డి క్ర ా  చిత్తూరుజిల్లా, | తిరు 
త్తనితాలూకాయందలి జమిక్ చారీ (గ్రామము. "జనసంఖ్య Ve 

1. Atchinson’s Treaties, Vol, ii, PP. 109-110. ' 



అశ్వ చెర్ల-అన్ 

అ ప్పే మె ర్ల --- అనంత పుర ముజిల్లా, గు త్తితాలూకాయం దలీ 

ర జనసంఖక్ణ ౨౩౧౬౬ (౧౯౩౧, 

ప్రతిరథుడు — ౧. బుగ్వోదమునండలి యొక 

నూక క్రమున (౧౦. ౧౦౩) రచించిన బుహీ (ఐక శేయద్రావ్యణము, 

రొ, ౧౦), 

౨. (నూ, వం) ఇకు్టకుకులో 

శ్పన్సుండై న కువలయాళ్వ రాజునకు నామాంతేరము ( భె, వన్య అ, 

౨౧౦), 

3, (చం వం) యయాతి 

పుత్రుడైన ఫురురాజు వంశజు( డగు అంతిఫారుని ముగ్గరు పు తులలో 6 

జిన్నవాండు, పత్తు కణ్వుండు, 

అప్సరసలు 

కర్మము ఏరివృ త్తి, అగ్ని పురాణమందు వీరు ముఖ్యముగం బం డ్రైండుగు 

రని 'చెప్పణబడినది 5 ఊర్వశి మేనక్క రంభ మిత్ర శీశ్సి అలంబువ, 

ఆ. స్వర్షమందలీ భోగ స్త్రీలు, నాట్య 

విశ్వాచి, ఘృతాచి భం చూడ తలో త్తమ: "భానుని, అబల్క 

రమ్య ( గణ భీదాధ్యాయము నుహాభారతమునందు. వేజుజాబితా 

యీాయంబడినది ౩ అలంబుసహ్క మిత కని విగ్యుక్చర్ణ ౩ తిలోత్తమ, 

అరుణ రశక్నీత, రంభ, మనోరమ, “శీశిన్సి సుబాహ్ము సురత సురస్క 

సు, పీయ అతిబాహు (మహో భా, అడి. వీ రందటును దేవదానవుల 
స 

వలెనే కశ్యప ప్ప ప,జాపతిసంతతివా రనియు6 జెప్పంబడినది. అప్సరసలు 

పదుశాలుగుకులములనాం డద్రునియు, అం దొకటి బ (బృవా బేవునిమనస్సు 

ననుండియు, రెండవదె చేదమలనుండియు, మూండవదె అగ్ని నుండియు, 

'నాల్డవది గాలినుండియు, అయిదవది ' అమృతే ముననుండియు, ఆటవది 

జలముననుండి౫నూ ఏడవది సూర్యకిరణములనుం డియు, ఎనిమిదవది 

చం దృకిరణములనుం కియా, తొమ్మిదవదె మేరున్రననుండియుు, పదవది 

మిటష్పుననుండియు, పదునొకండవది మృత్యువునుండియు, పండె, ండ 

నది మన్న థునినుండియు, పదుమూండవ పదునాలుగవ కులములు దక 

ప్రజాపతి కూతు లయిన ముని అరిస్థ్య యనువారికి గంధర్వులవలన 

నుండియు స్రుక్తును అని శాదంబరిలోల. జెప్ప(బడి యున్నది (వాచ 

అస్ప | రోయు గ ము __ భారకవర్గీ య తీర్థము. 

అధథ్గా౯లళురిి-స్తానము. ఎ ఇది అఫ్ గానిస్తానపు 

అమౌరు నధీనమునందు నున్న తురి స్తానమలోనిభాగము. అఫ్ గాకా 

తుర్కిస్తాన మన్న పీరు ఇంగ్లీషువారు వాడునదే కావి యాదేశము 

నందు వాడుకలో లేదు. ఆదేశమువారు తమదేశమును తుర్కి_ స్తాన మే 

అనియెదరు. ఇది అఫ్ గానిస్తానమునకు మిక్కి..లీ ఉ_త్తరమునను మధ్య 

ఆసియా కంటుకొనియు నున్నది. దీని కుత్తరమున రష్యారాజ్యము 

గలదు, పూర్వము బదక్ పాళా ' వాఖాకా కటఘాక్ అనునవి . 

గోళమందలి తాసీయాఖండబేళశములలో నొకటి. 

'లును, 

గానిస్తానము ౧కి 
యిందులోనివిగానసే యుండెను, కాని యిటీవల నా మూంటిని 

(ప్ర, ల్యేకముగా విడందీసి జకపరగణా నిరింప(బడినది, 'ఇందలీ కొంత 

భాగము పర్వతమయముగన్వు మిగిలినది మెదొనములు కలదిగను 

నున్నది. దీనివి స్తీర్ణ ము ౫౭,౦౦౦ వేలచదరపుమైళ్లు. 

“ఇందలి చాలక్” అను వ్ర, దేశమును స్రూర్టము 

చా క్ట్రీయానా యని యనుచుండిరి, జరతృన్హుండు ( Zoraster ) 

తన మతమును మొదట నచ్చటశే బోధించె నని చెప్పుదురు. ఈ 

చా స్ట్రీ యాగా మిక్కి.లీ పురాతనకాలమందు * అకి నుమేనియకా 

సొమా జ్య మలో ( Achaemenian Empire) నిమిడియుం డెను, 

క్రీశ ఫ్రా. ౨౫౦ లో థిమయోడోటస్ అనువాడు, అచ్చట * సెల్యూ సుజీ 

జునకు ప సృతినిథిగా నుండి స్వతం శత్రు త్తు డయ్యెను, ఇతండు శ్రీ వా 

భా స్త్రీ యకవంశమునకు మాలపురుషుం డని చెప్పవచ్చును. కషవాక 

శ్రీః పూ, ౧౨౬ పా, ౦ఠేమున పార్గీయను నులు శ్వేతహూణులు, కహా 

ణులు మొదలయినవారిచే నీవంళ మతరీం"ెను. తరువాత బౌద్ధయుగము 

వచ్చెను. ఇచ్చట బౌద్ధమత ప్ర ప్ర బారము విశేపముగా సుండినట్లు 

ఇప్పటికిని గనుపడువి గ్ర, జ దులపంన స్పష్ట్రప డుచున్నది. అప్పు డుండిన 

నవవిహోర దునూపేరుగరది ఇప్పటికిని అచ్చట నొకటి గలదు, 

జనసంఖ్య 

2394030 O00, 

ఛంగీస్ఖానునిదాడికి లోయబడి పాడై యో ప్ర దేశము మిక్కి_లి 
దీనావస్థం జెంచెను. ఇది కొంతకాలము ఢిల్లీ శక్వరులయధీనమం దుండి 

తరువాత యుజ్ బేగ్ వంశీయులే నా క్రమింపంుడియెను. ౧౮-=వ 

ఫశాబ్టియం దిది అహమద్ ఖాను రాజ్యములో జేరియుం డెను, తరు 

వాత నాతేనికుమారుండేన తై మారుకాలమున విడిపోయెను, ౧౯వ 

శతాబ్ది ప్రారంభమున నిది బొఖారా రాజ్యమునకు జేరియుం డెను, 

దోస్తు మహమ్మద్ కాలమున అఫ్ గానులు ౧౮౫౦ లో బాల్ 

తస్కురక్ లను (పాంతములను . ౧౮౪౫ లో, అక్ భా మొదలయిన. 

అయిదు సళ్చిమ ప్రా పాంత ములను ౧౮౫౫౯ లో కుండుస్ ప్రాంతములను 

స్వాధీనపబుచుకొ సరి ఇందులో. గొంతే భాగమును నుజలించి తగాచా 

లుండెను. కాని ౧౮౭౩-లో ఇంగ్ల షువారును, రష్యూవారును 

గలసి ఒక పంచాయతీ ీర్చజచిరి. ఆ పంచాయితీచారు లాఫ్రా 0౦త 

ములను అఫ్ గానుల కొ 'సంగిరి. అబ్బుర్ రహిమాక్ ఖాను కాలమున నీ 

ప్రాంత మఫ్ గాకొవారీకి పూర్తిగ లోంబజడెను, 

క్ __భూమండలముయొక్క_ పూరా అఫ్ గానిస్తానమ " భూమండల ఢా పూర్వార్థ 
ఇదె. హీందూ 

జేశమునకు వాయవ్యదిశయం _ దున్నదిః బదకూణము , " కాఫీర్ 

స్టా నములనుగూడం గలిపినచో మొత్త మీ దేశయయొక్క_ వైళా 

లము ౨౭౦౦౦౦ చదరపుమెళ్లు, ఇందలిజనసంఖ్య ఎనుబదిలమీలు, 

సరిహద్దులు - థఛాతికలతమణములు :--- ఈచేశమున కు _త్సీరమన 

రహియకాతుర్కీ.స్తానమును, తూర్చున కాశ్ళీరముు “పిపావరు ఇలాకా 

దక్నీణమున 'బలూచిస్తానమున్స పడమట పర్షి యా దేశమును 

గలను,  ఈదేళ మాశాన్యకోణముననుండి నై రృతిదిశకు అం డాక్ళతిని 
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కాభియఖమై దోమండీ య 
ఇచటనుండి యిది పర్రిషి కు స్య 
బరలపను, గోమలొనదిని దా 

నుచోట నీ రేఖ గోన 



అఖ్ గానిస్తానము.. 
కోజూక్ పర్వతములగండ చమను నగరముమిందుగ నుష్కి ప్రా, తము. 
నుండి "హాల ండ్ ఎడారిని జాంటి షైస్థానమునకు దక్నీణమున( 

బర్జి యా దేశపు సరివాద్దుతో, గల యును, అ-చటనుండి ఇది ఉత్తరాభి, 

ముఖమై పర్షి యారాజ్యపు తూరుపు కెల్గగ హరీరూడ్ అను నదివజకు 
నవ్యవస్థితమార్దమున( బోవును,  అక్క_డనుండి జుల్ ఫకీర్ నటికును 

హరియూడ్ నదియే అఫ్ గాని-పర్ష యకసీమాళేఖ. = 

పర్వతములు నదులు :  ఈచదేళ్ల మంతయు. నొక విశాలపీఠ 
మి, పరంఠతమయము. స వ భూ పర్య ము. సముద్రపు నీటిమట్టమునకం కె 

ఏడువేల యడుగుల ఉన్నత ప్ప ప, చేశములును గలవు ; అనంగా బందరు, 

కాకి నాడ మున్నగు శేవుపట్టణములం దుండువారికం కు నొకమెలం 

ఎత్తుగలప్క చేళయులందు నిచటిజను లుందురు. ఇచటి పర్వత శిఖరములు 

౨౮,౦౦౦ ల యడుగులయెత్తువజకు నున్నవి, పీ ందాకుళపర్వతము 

లును వాని శాఖోపశాఖలును బేశమం దంతటను వ్యాపించియున్న వి, 

ఈ పర్వతే కాఖ లన్నియు. హీమాలయోన్నతే భూముల వాయవ్య భాగ 

ములే కావచ్చును. ఈళాఖ లన్నియు దక్షీణ వాయవ్య్యాభిము ఖము 

లుగ తాలవృం తాకృతిని బ్రసరించి (క్రుముముగం 'ద్భోపోవుచు తుదకు 

పరి యా'సరినాద్దులం దున్న ఎడారులం దును, హోయూనులందును లోపించి 

పోవును. ఈ డేశపు నై రృతికోణమున అఫ్ గాని - పర్షీ యక్ సరి 

హద్దులదగ్గణ సము దృతేటమునకు ౧౬౦౦ అడుగుల యెత్తున విశాలమగు 

పల్ల వుప్ప దేశము కలదు. సమ్ముదృగాములు కానినదు లన్నియు నీ 

పల్లమునశే చేరుచుండును. ఇట్టిపల్ల ములే హామాను లని పిలువ(బడు 

చున్నవి. కోహీబావాకొండలు హీందూకుశములకు పశ్చిమముగ 

వ్యాపించి యక్ ్నలంగ్ అనుచోట మూండుపాయలుగ6 జీలిపోయినవి, 

పీనికిం బడముట హరిరూడ్ నదికి దక్షీణఇముగ సెఫేద్ కోహోాకొండలును, 

వాని కఘుత్తరమున బండిబా బాకొండలును, వాని కీంచుక ఈళాన్యముగ 

బంద్ _ఇ-తుర్కి.స్తాక్ కొండలను గలవు, పామిరు పీకభూమియందలి 

కొంతభోగ మోచేళశమునకుం జెందినది కలదు. జలాలాబాదున కాన్న 

యముగ నున్నకొండలును స సాఫీద్ కోహ లనియే పీలువంబడుచున్న వి, 

ఇతిహాస ప్ర సిద్ధ మగు కె బర్ కనుమ ఈ కొండలలోని దే, 

జేశనుండలి ఈ నా నాపర్వతక్రేణులవలన "నేర్చడిన లోయ 

లన్నియు నదులు, వో(గులుగ? బరిణమించియున్న వి, కాని నాని 

యన్సింటిలో ముఖ్యమైనవి నాలుగ. దుమాత్ర మే, పామోరు పీక 

భూమిలాో౬ బుట్టిన ఆక్సస్ నదియా దాని 'యుపనదులును ఈ దేళఫు 

ఠా శ్తరభాగమును జాలవణకు( దడుపుచున్న వి. ముర్భ బొ హరిరూడ్ 

నదులు కొంతదూరము ప్రవహించి యిసుకలో షయ మెపోనును, 

కాని నిజమున కివి అక్సస్ యొక్క. ఉపనదులే, గడ్డమంచునే నిండు 

 కొనియుండు పర్వతకందరములనుండియు, హీమ-నీనదముల( ౮12-_ 

ciers నుండియు, కరయిన మంచునీరు ఆక్స్చస్ నడిని జేరుచుండును. 

ఇది బొఖారా బేళముగుండం వహించి ఏరల్ సము దృమునలయును, 

“హిల్టుంజ్ నదియు. దానియుపనదులున్కు దానిశాఖలును నైరృతి 

నిదె. 

౨౦౦౦ లు మొదలు ర్కోం౦౦ల యడుగుల ఎత్తువజికును గలదు... 

| 
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భాగమున వ్యాపించియున్న వి కాబూలునది అటేపేరు గల రాజ 
ధానీ పట్టణమునకు బశ్చిమము౫ ళం మెళ్లదూరమునం బుట్టి తూర్పుగం 
ద్రైవహించుచు పోయి అటక్_ డై రాబాదులద్యాజి సింధునదములో 6 

గలయును, వేడ,స చ్ర సిద్ధ మగు . కూఫానది ఇదియే. గోమల్ నదియు, 
దాని యుపనదులును "ఈ డేశపు అన్నేయభాగమును నీటివసతి కలచాని 

నిగం జేయును, ఇదియు సీంధునదముయొక్క_ ఊపనదియే, 

తటాకములు ?-_ ప్రాక్ఫోతికసరోవరము ల్రీజేశమునం జాల 

గలవు. కాని ముఖ్యమైనవి శెండుమాండే, గజినీనగరమున కజువది. 
మెళ్ళదూర మున అబ్ -ఇ-ఇస్తాదానామక సరస స్సు కలదు. దీని పొడువు 

౧౭ మెళ్లు, వెడల్పు ౧౫ మైళ్ళు, కాని లో(తు ౧౨ అడుగులకు 

మించి లేదు. గజినీప్ర ట్రణమనకు దగ్దజగ "నే జక సరోవరము కలదు. 

దీనిపేరు అన్నార్ సరస్సు, మూ(డవది మోద వదించిన విళ్లోరియా 
ఆచటివారు దీని 'వేముందురో తెలీయదు, ఆంగ్ల 

యులు దీని కీ పేరు పెట్టిరి, ఇది సముదృ ద, తటమునకు ౧౩,౮౦౦ ల 

యడుగుల యెత్తున నున్నది, దీని పొడువ్ పది మైళ్లు, వెడల్పు మె మెలు. 

న్నరమ్మాత్రే, త, "మే. 

సరసన స్సు. కాని, 

(చృవహించు లోయ 

లన్నియు బౌద్ద కాలమునాటి వస్తుజాలముల కునికిపట్లు. కాబూలున 

కుత్తరముగ నున్న బామియానామక నగర మున రాతిని గృహము లేక 

ములు గలవు. ఊ త్రరమందరీ తావ్కూర్జ్య క్ పట్టణమునుండి కాబూలు 

నకు వచ్చు మార్ల మున నున్న మె హుక్ 'అను నగరమునందుం బురాతన 

బొద్దావ శేమము లనేకములు గన్పట్టుచున్న వి. కోపి*దమక్రా అన్నుప్త దేశ 

మందు విన ఫ్ర ప్రాచీనస్థానములను సూచించు మంటిదిబ్బ లపరిమిత ముగ (6 

గలవు. వీనిలో బెగ్రా అనునది యొక “పెద్ద తిన్నె. ఈదిబ్బలను 

(దువ్వించుటవలన ఆకాలపు నాణెము లమితేముగ దొరకుచున్న వి. 

జలాలాబాదు 'సమొపమందును, కాబూలుదగ్దఅన్వు చుట్టు పృ క్క_ల 

నున్న క్రొ ండలమో(దను నూ పములు గన్సించుచున్న వి. టర్నాక్ నది 

స్క వహించులోయయందు మట్టిలో కూరుకొ నిపోయిన నగరచిహ్న 

ములు గానవచ్చుచున్నవి, . ఇదేచోట ప్రాచీనకాలపు అరోో సీయా 
యుండియుండవచ్చు నని ప్రరాత త్త (విదు లనుమానించియున్నా రు. 

“హిల్మండ్. నదీతీరమందలి గరీన్మ-నగరమునం బూార్వ కాలపుభవనముల 

గుర్తులు కలవు, ఇవన్నియు. బురాతనఫు దాంగ్రియా'నాకుం జెందిన 

వని యూహించిరి, కంథహారము(గాంధారమునందలి యొకమసీదులో = 

పాషాణ భిమపా త్ర, మొకటి కలదు, ౫[-వ కతాబ్టియందు -ఫెషావరులోో 

నుండిన శాక్య మునియొక భికాప్మాత్ర మిదెరేం యని నిశ్చయింపం 

బడెను, ఇట్లు ట్రక్ - ఖ్ పరిపాలనావ శేష ములు, బౌద్దుల 

ప్రావీనకాలప్రవసకు సతులుమా త్రమే కాదు- లెక్కకు మిగిలియున్న వి, ఈ 

రెండు యుగములకును మౌర్య మిచట _ హిందువు లుండి రని 

యూహించుటకు6 దగిన చిహ్నములు ముఠములు లోనగునవిగూడ 

నీదేశమునం గలవు, లండీకోటల్ సమిపమందున్న పర్వతపఫులోయ 

లలో భగ్మావళిస్ట్రము వై లె న మహాదుర్ణములు కలవు, ఇవి యేకాలము 

ప్రురాత త్తమ: ఎ కాబూళ్్నది ప 



౧రై 

నాంటివో తెలియదు, వపస్తుత మివియన్నియు కాఫీర్కోటలని పిలువ 

ణఇనశుచున్న వి, కాని మహమ దీయయుగము నా6టి కట్టడము లంత 

శానరావు. గజినీ మిక్కిలీ ప్రరాతననగరము. అనేక సంవత్సరముల 

పర్యంత నివి మసామదునకున్కూ నతని 'సంతతివారికిని రాజధానిగ 

నుండెను, కాని ఇచటం బేర్కొనందగిన కట్టడ పేదియు లేదు, 
టప్రైాచీనకాలపు నాణెములు. టేశమం వన్నిదిక్కు_లం గలవు, వీనిని 

] సానమంతయు. బలకరాతిమయము, 

_ ఉ _తృరమార్ష మున రషీయాకు. బోవుచుండును, . 
—ఫథినిజసం పదయందుం బశన్ని కగన్న దేశములలో రాలు వ్రు 

నిదెయు నొకటియని చెప్పవచ్చును, కంథహారమునకు మా(డుమెళ్లేదూర |... 

మునను, మాడుఫ్ న కు_త్తరముగనున్న కొండలయందును, ఇ_స్టలిఫ్ నం చెండ లతితీ వ వ్రముగన్వు శీత కాలమునందు. 

దును లాగుమక దగ్గ ణీవాణులందును బంగారము కలదు. హజారాజత్, | నుండును, 

నెలలపర్యంతము మంచు గురియుచుండును, 

మధ్యనున్న సపెర్తూలీ ఇలాకాయందున్సు జబల్-అస్-సీరాజ్ పంజ చాజారులలోే6 దిరుగుటకు వీ లుండదు, 

జీర పాంచూకుశములందును ఇనుము దొ దొరకును. బచామయాకు6 బోవు లతో నింపిన కుంప టను దగ్దం. బెట్టుకొని దినములు గడపుచుందురు. 

కనుమలన్నియు లోహమయములే, మజీయు నిదే ప్రాంతమున కొన్ని | 
యమెళ్ళ పాడువున ముడి ఇనుము గలకొండల పంక్తి యొకటి వ్యాపించి . 

బోవలసీనయవసర ముండదు, 
మై ఘన్ ఘూఢరీలమధ్య నున్న సురఖబ్లోయలందునుు ఆ నదియొక్క_ 

త్రుప్వ్ తీయు నధికారమును ఫ్రైక్సుటేశీయులు పడసియు న్నారు. 

ఖనిజములు: 

కంజకీర్ లోయలందు వెండిగను లున్న వి, కుర్భర్కగోమల్ నామకనదుల 

యున్న డి కర్డ్ -కాబూల్ సమిసమునను, కర్క_చాపర్వకే ములందునుు 

ఎడమవై పున నున్న ఇవ్పీష్రాయందును కుందుజ్ నకు ౫౦ మెళ్గుదక్నీణ 

లంగ్ నందును ఘ్లూోర్ళంన్ లోయలందును రాతిబోెస్త కావలసినంత 

దొరకును. కాబూలునగరమునకు ౫ మెళ్లు దమీణముగన్వు ౨౮ మెళ్లు 
నె రృతిదిశ నున్న ఖనేఖభోనారునందును తౌ మ్మ ఫుగనులు కలవు. ఇవి | 
కాక దేళమం దెంకను పలుతావుల రాగి లభించును. దానివిషయ మై 

ప్రయత్నములు కాని సలుపయిడుట లేదు, కుర ఈంజిల్లా 

నాఫ్టీకొకోహ్ పర్వత 

ఫరింజాల్ 

ఇంకేషణు "శెట్టి 

ఈ తర బం-గావ్నరనును, షి న్వారీలదేశమందును. "స 

 ములందున్కు _కకర దేళశమునందును హజారాజాత్, 

ఫూగేర్భంథ్ కనునులలోని లోలింజ్. మున్నగు స్థానములందును సీసము 
విసారముగం గలదు, పీ రాత్నందలి సీసష్టగనులు తృవ్వయబడుటయే 

లేదు, కాబూలునగరమునకు 3౨ మైళ్లు వాయవ్యముగ నున్న 
ఆక్థృక్డబ్ ప్రాంతమున అంజనమ్మిక్సిత మైన సీసప్రుగనులు కలవు, 
కని, ప్రస్తుత ముప మాగింపయుడు సీస మంకేయు హజారాజాత్ర్ 
నుండి కొ నిరాంబకుచున్నది. అచట. నిది భూమిని ద్రువ్వవలసిన 

యవసరము లేకయే లభించును, 'ఫరీంజాలునందలి గని అతి. (ప్రాచీన 
కాలముననుండియు. బనిచేయయిడుచున్న ది, కంథహారమునకు 3ం 
మెళ్ల దూరమున పాహమక్సుద్ చామక పర్వత శే, శేశియందు. అంజనము. 
లభిం చును: బదహౌఇమునందునుు ఎైడాబాట్్ జలాలావాద్ మార 
మధ్యమున. ఫీర్గామ్ ప్ర ప దేశమునకు దక్నీణమునను కింప్రులు దొరకును, 

.. .కంథపహారము, హీరాక్ర్, అఫ్ గాకా తుర్కె_స్తానమలందును కా ముద్ 
“లోని దస్త్-ఇ-సాఫీద్ సమాపమునందును నొకవిధమ'ఫ నద్దకన్నిప 

అఫ్ గాని గానము 

రాయి దొరకును. గంధకపుగనులం హీరాత్ ప్రాంతమున నున్నవి, కాని 
ప, స్తుత ముపయోగమునిమి త్త మోప దార్థము 'సహజారాజత్ టేళమునుండి 
ws 

యు, మైస్టానములోని ఫీర_ శ్రీ శామేక ప్ర, ప ,దేశమునుండియు గాని 

రాయజబకుచున్న ది, సూశేకార మెక్కు_డంబట్టేస నక్కాడ దొరకును, 

'బేశమం దన్నిదిక్కులను పాలరాయి కలదు, కట్ ఫఘనమునందునుం 

కుందుజ్ 'సమాపమునను రాతియుప్పు లభించును. అస్ గాని తుర్కి 
కంప్రలు మున్నగు విలువగల 

కాలమానము = ఈదేశప్రపీకభూములందు జేసవికాలమునం 

జలి యపరిమితముగను 

గజినీ పొంతములందు నీత కాలమున మూడు 

ఆసమయములం చెవరికిని 

శేయుంబవళ్లు జనులు నిష్ప 

బూల్ ం 

చలీకాలమున కంతేకును సరిపోవు ఆహారసొామ మ్మస్తలు ముందు 

గనే నేకరింపంబడియుండును. కావున. వీరికి తజచుగ వెలుపలికి. 

ఇంటికప్పులు, బాజారులు, బయళ్లు 

బీళ్ళు, పొలములు మొదలగున వన్ని యు స్వచ్భసృటికమువంటి హ్మ 

ముతో నిండి నూర్యకాంకులనలన6 దలతల లీనుచు€ గనుల కానంద 
మున నరీన్ నందును అఫ్ గాకొతురక్కి స్తానమందలి కరాకోహ పర్వత - 

ముల కు_త్తరముగ నున్న ఛహ్ల్ నందును దానికి. బడమరగ నున్న షివ , 
మొంనగూర్చుచుండును, వృకుము అన్నియు. నీ హిముపాతము మూల 

మున బర్ల విహీనములై యఅయొండిపోయినవానివచెం గన్సిం చును, అగ్ని 

| స్పర్శము లేక ఒకొ_క్కొ_.సముయమున చేతి వ్రేళ్లునెశ. మాడవు, ఆ 
సమయమున తాపమాపకము ( Thermometer Y నందలీ పాదరసము 
నున్నకుం “గ్ర్రింద ౧౫. ౨ అంశములు దెగియుండును. _గజినీనగర 

మచేకపర్యాయమ:లు" మంచు తుపానులచే ధ్వంస మైపోయినట్లు 
గాథలు కలవు, ఇంక నెండకాలమున నెండలును దలపించూ 
చుండును, అందును కంథహార ప్రాంతమునందలి జేండిమి భరింప నలవి 
కానిది. సుడిగాడ్పులు, గాలిదువ సములు విజృంభించి మట్టమధ్యాహ్న 
ముననై నం జీశట్లు. క్ర మునట్లు చేయును, కంభవోరు. ఇలాకాయందు€ 

జలికాలమున ముంచు ఏ మిక్కు.టము? పడదు. హీరాత్ పాంతములం 
దును ఒకవిధమగు గాలి వీచుచుండుటచేత వేసవిని ఎండ వంశయిక్క_ 
వగ నుండవు? 'చలికాలమున మంచును ఎక్కువ పడదు. ఈదేళ 
మందలి వాతావరణము కుహ్క_ము, ఆం ధ్ర దేశమున నెండకాలమున6 
దొలకరివానలు గురియునట్లు ఈ చేళమునర గురియవు, మేఘా క్రా కాం 

a) 

పదల 
ది 

తము గాని నిర రృలాకాశము, ప్ర ప్ర, కాశవంత మగు సూర్యకాంతి స 
చంద్రి కావూర్ణ ము లైన నిశాసమయములు ఈ చేళ్ళనున ఆనంద మొన 
గూర్చుచుండును, కాబూలునందు సగటున సంవతృరమునకు ౧౧ 
అంగుళములవాన శరీయును, మొ త్తమునోంద 'సంవత్సరమునందు 
౯ నెలలు వాసన నెండ కాయుచుండును. . 

జనులు _ జాతులు, మతములు = భామలు, ఫా ఈ జేశముందలి 
జనులలో నశేకజాతులు కలవు, వానిలో అ ఫ్ గక _ అఫగక్ జాతి. ప్రథాన 



అఫ్ గాని సానము 

మెనది, ఈజాతివలన సే దేశమునకు అఫ్ గానిస్తాన మను పేరు కలిగినది, 1 

అబ్దాలీలు లేక దురానీల్కు గిల్లాయీాల్చూ పళఠానులు నను మూడు 

డాతులవారును అఫ్ గాను లనియీ పిలువంబడుచుందురు. లోజీలు 

సులేమాకొఖేలుల్కు కైరోతీల్కు నాజిరుల్కు. పోవిందా తెగలు, 

గంజడావూరులు _బబరులు చాధ్టనులు మొదలగువా. రందబును 

గిల్లాయిాలక్రు జెందినవారు. రుసొ అనయా. పర్వతము. . కావున 

పర్వతములందు నివసించు వారు రోహిలా లనంబక(ణిర. మోసహమం 

దులు, వజీరులం. సి.న్వారీలు లోనగు తెగలవా . రందటును రోహీ 

_ లాలే యగుదురు, మొ త్తమున వీ రందటును పశాను లనియా పిలువ |. వలె దృథముగ నుండును, 

పంజాబువాసు లే, తెలుగటేశమునందలి మువ్వురతో నొక్కు. ప-ఠాను. 

సరి కాగలడు, అకృతియందును వీరు మంచి సుందరులు. దేవావర్ల 

సెబుపు పసుపు గలసిన. ట్లుండును, వర్ల నివయమున వీరికి 

| వారు కాళీరవాసులు, 

బటకులు అను పేరుల సుక్కు. తెగలు కలవు. వీరును విదేశీ ' అఫ్గానులకును భేదము కలదు, అఫ్ గానుల కపొలపరిమాణము రాజ. 

పు,త్రులవానిం బోలీయుండును, 

భావనను మాటలాడు పరి యా ప్రాంతపు అఫ్ గానులకునుు పిందూ . లకుం దగినవారు ;. సౌందర్య వతులు. 

స్థానపు సరీహద్దుల సమిపమున 'సండు పశాకా - అఫ్ గానులకును చాల | 

బడువుందురు. మోయ వచించిన అఫ్ గాకొజాతులు గాక వారికో 

సంబంధము లేనివి మణీయునవీకజాతులు కలవు. 

ఛర్ ఐనుకులుు యుజ్ బేసలు, తౌజికులు, కావీరులు, ఖూగియానులు 

మాలికలు టొక్కీ లు, మంగోలులు అంభేవీలు, 

హజారాల్ము 

జార్లనులు, 

తర్క్మా_లు, 

యులచే అఫ్ గాను లనియే వ్యవహరింప(బశుచుందురు. కాని పర్షి యను 

దము కలదు, దురానీలు తాము బెనీ ఇస్తాయేల్. సంతే తివార 

మని 'ెప్పికిెందురు, పస్టుభాహను హాటలాడు పఖ్ శకా 

(పశాకా ల నుండి వీరు తమ్ము చేటుగ భౌావించుకోొనరు. ఈ. పలు 

తెగలవారి నందజ “శీకీభవింపంజేయునది భావయే. వీ రందబును 

పఖ్ శకొవలీ యను ను (గృంమును బృనూణయుగ (గృ హీంతురు, ఇది 

హీబ్రూ ధర్మగంథమును. బోల్రీయుండును. అది యటు లుండ 

పఖ్ శకొవల్నీ గృంథము మహమ్మదీయ నీతినియమానుసారము సరీన్మ్ఫుత 

మయ్యు, నందు వివరింపబడిన యావార్య వ్యవహా రాదులు రాజపు 

తుల రీళులం బోలియున్న వి. 

కాని 

లనియం, స్టిరవాసు లనియు శెండువిధములుగ విభాగింపవచ్చును, 

సంచారులు చశుపరివార ముల వెంటంబెట్టుకొని ఎల ల ప్పుడును జేళాట 

నము సలుపుచు జీవయా,లే, గడపు చుందురు. _సంచారవ్యాపారము 

నకుం ధ్ర సిద్ధి కేక్కి.నవారు గిల్టాయాలు, ఒకొ్క్కా-కగాతటి వీరు ఆదే 

లియా ఎవడ మునకు నై తము బోయి ఒం కులవ్యాపారము చేయు 

చుందురు, స్థిరవాసులు ( Settlers ) పల్లెల బట్టణములందు వసీంచి 

కృష్యారివృత్తుల ద్యారా జీవించుచుందురు. తొజికలు పర్షి యా దేశీ 

యులు, వీరీ దేశమున తోొమిదిలకులవటికును గలరు. కోపి వీర, 

ప్రధానవృ త్తి. నేనయందును వీ రెక్కు_వగం గలరు, హజారాలు 

“మొగల్ ్ వంశీకులు. ఛర్అయినుకులు హీశాత్  పరిసరములందు 

నివసిం దుచుందురు, ఏరు లకు యెనుబదివేలవ ఆకు6( గలరు, యుజ్ చేగులు 

సుమారు నూడులకు లవజికుం గలరు, 

దలి అఫ్ గాకతుర్కీ.. స్థానమున వసీంచుచుందురు. నాదీ పౌహ కాలమున 

నీ చేళమయున శీ'తెంచి, యక నినురణానంశర మిచటీ నిలిచిపోయినవా. 

' చుందురు, 

కవరికి నియ్యనవసర ము లేని తలపన్ను షిందువులనుండి వనూలు. 

చేయణబుడుచుండును. 

హేతువు, కాఫీరస్థానమందలీ జను లందణు గటీవలే ముసల్లాకొ 

"మతమును గైకొని రని తెలియుచున్నది. 

"తెగకు. జెందినవా రెక్కు_వ. 

' భావనను మాటాడుదురు. 

మొ_త్తమున అఫ్ గానుల నందజును చేశసంచారు (Nemads ఏ. ' మెక్కువ.. 

చరసచుండును. హీందూకుశపర్వత్ ముల కెగువను తుర్కీ_భాహ వాడుక 

యం దున్నది. 

_వాడుచుందురు.. 

ధారి క చైద్యక, నై నైతిక 

చున్నవి, 

'నత౭డు తాను గావించిన స్వాత్ జేశవిజయమును (గ 

లీఖిం చెను, 

శ్రీ 

_పస్టుభావయందు., వేట్ెక దేశవిజయమును 

చెను.. 

సాధారణముగ వీరు ఉత్తరమం: కా 

ఛార్మికసంస్క_ర్హ గ్ర, ఇతనికి పీరీ రోవుకా (52126 01 Light) అను 

| విదదమగూడ నుండియుం డెను... 

శేంబదెబేలవజుకు6 గలరు, విధా కిజిల్ బామ అనుపేర6 బర లసచుందురు.. 

వైద్యక, లేఖక్య వ _ర్హకవృత్తుల నవలంబించి వీరు జీవనము నేయు. 

3,00 ల హీందువులును ఈబేశమున6 గలరు ఇతరుల 

హిందువులు. పరతం తు లగటయేీ దీనికి" 

అఫ్ గానులు మంచి. బలముకలవారు. శరీరము పుష్ట మె యాక్కు 

వీందూ దేశమున: పరం బోలినవారు జక్క 

సరివచు ఏ 

కపాలపరిమా ణమనమందు పశఠానులకును దక్కిన 

(ప్ర్రకాను సకలవిధముల6 బురుషు 

ఈ బేశవాసు లందటును మహమ్హదీూయులు,. శీ ఫ్ర, ౭-వ 

. శతాబ్దియందు వీరు ముసల్గాక్" దీక్షను (గృహించిరి, నీరిలో సున్నీ 

హజారా లోనగు. కొన్ని “తెగలవారు 

పియాసం ప 'దాయులు, ముల్లాలు వీ రందజుకును నర్మ గురువులు. 
© 

కంథహోరప్రు ఇలాకాయందు ధర్లాంధు లగు: దురానీ _ "అఫ్ గానులు 

కొందణు. కలరు. వీరికి ఘాజీ లని పేరు; అనంగా. విరు ముసల్లాకా 

“మతమును దప్ప. తశిస్మన ధర్మ ముల నన్నింటిని ధ్వంసము గావింప6 

బ్రతినపట్టినవారు. 

ఈ దేశపుభావ. పసు, అఫ్గానులు కానివా రందటును పార వీ 

మహమ్మదీయుల క్రీ ఛావయెడల నభిమాన 

జేఠభాపు కాకపోయినను . దీని కెక్కు_వ 

రా జకీయవ్యవహార ము లన్నియు నీభావయండే 

అందువలన 

ప,చారము కలదు. 

బదకాొణమునందు పాొరనీభవ మగు బేజోకభావును 

వాజ్బయ మెక్కు.వ. పారనీభొవ యందు. కలదు: 
గ్రంథము లశేకము లిందు "గానవచ్చు 

డను షేక్ మాలీ యను 

గ్రృుంథధరూపము 

ఇది ఇచటి వాజ్మ యమున మిక్కి_లీ ప్రా పవన ౫ 

కీ, శ ౧౪౯క-వ' సంవత్సరమున 

యూసఫ్ జాయీాల ఛాయకు 

శ్రథేక. 

కాజూాఖాక తసనకయు 

గృంథరాపమున లీజిగిం 

బయజిద్ అన్సరీ :యనునతనిచ్చే అక్చోరు రాజ్యము నేయు ' 

లమునం గొన్ని (గ్రంథములు లిఖింపంబడియుం డెను... . ఇత. డొక 

అబ్బుల్ రహీంఖా౯ అనునత డు 

౧౪౩... 



౧ర౮ 

రా౭-వ శతాబ్దియందు ప్రఖ్యాతి కెక్కి యుండెను. కెరంగజేబు 

కాలమున కుషాల్ ఖాక్ అను మటియొక లేఖకు డుంజేను, 

యుద్ధములందు ౮హాడం బాల్గ్దానుచుం డెడివాండు. ఇత నివంశమున 

నుజటేకొందటజు కవులు జనిం-వియుండిరి, అహమద్ షాహయు మంచి 

శీ రందిన కవి. నందు వీరకథాగానములు 
చెక్కు_లు కలవు, 

క్ష్ ్న అఫ గాని - వాజ్మయ 

కలా కాశళశలములుు కషి, వాణిజ్య్యూదులు ; పట్టునకు, పట్టు 
వ్యస్త్రములకు నీదేశము మిగుల _్రసీద్ధి కెక్కి నది. అఫ్ గానితుర్కీ 
సానమునందును, ఆక్ళన్నదీప్టై ంతేములందును పట్టు విస్తారముగ 
నుక్పన్న మగును, భీరాత్ర్ కంథహారములందును బట్టు 

నకు గొదవలేదు, నూలుగుడ్డలు, రంగుదిను సులు, ఇనుప సామానులు 
విదేశయలనుండి వ ముఖ్యముగ హాందూ బేళశముననుండి - ఇచటికి వచ్చు 

చుండును, కలప్క దబెండినప ండ్ల్రు అహార పదార్థములు, ఇంగువ, 
నుదారు పఇారీదిను సుల్యు ఉన్ని, పట్టు తోళ్లు, పసువులు -- ఈ 
బేశముననుండి. హీంమాస్థానమునక౬ బోవుచుండును పీ రాత్ర్ హ్ర్రాంక 
ముల మంచి తివావీల తయా రును, 
మె త్తంబలిచి తయారుచేయు “పో స్టీన్స ౨ లన అంగీల కీ దేశయ = 

'శెక్కి_నది.. ఒంటెలు, గౌ శైల కొండ మేలు యున్న సవాని 
రోమములతో చనేయయుడు న్ఫృుదువులగు. వస్త్రము లీటేశమునందలి 
ముఖ్యవి శేవము, ఈ వస్త్రములు చాల విలువ గలీగియుండును, 
కంథ హారమున చెజ్బని తళుకు రాలపూసలతో హారములు నిర ౦ప6ంబడు 
చుండును. ఊఉ శ్రరమార్గయలద్యారా రషియా దేశమున కిచటనుండి 
యాహోరప దార్భములు, పసువులు పోవుటయు, నచటనుండి 
సత్తి తె ఈ జేశేమునకు వచ్చుటయు. గలదు, 

కాబూల్ , 

ఉన్ని 

అ  పర్వతమయ దేశ మైనప్పటికీని అఫ్ గానులు పరి శ (శ్రముపూర్వక 
ముగ గ సంవత్సరమునకు రెండుప ౦టల6 బండింతురు, మిక్కిలీ యొ త్తయిన 
చేలలందుమ్మాత్ర తము పంట ఒక్క_పర్యాయమే పండును, నోదుమలు, 
యవలు, 3 కాయధాన్యములు, వడ్లు, ) జొన్న మొక్కబొన్న, పొగాకు 
ముల్ల.0%, ఆముదాలు మొదలయిన వన్నియు నుత్తమరీతిని ఫలించును, 
గోదును లీచటి ముఖ్యా హారము, కుంకుమ పువ్వును బండించి ఇచటివారు 

_ విదేశముల కెగుమతి చేయుచుందురు, రుచికరములూ 
నగు నశేకజాతుల. ఫలముల కీ చేళము జన న్మభూమి, యూకోష్టు 
పిందూస్థానములందుం బండు ఊ త్రమజాతి + ఫలము లన్నియు నిచట 
పండును చాకు లపరీమితేము. నలువది సడ వేల్వేటురకముల చద్రాక 
లీచటం గలన్ల్ _కంథహారమునకుల 

దీద్రాకుతోంటలు లెక్క_కు మిక్కి_రిగ సరవ. మటీయు కీస్ మిస్స్ 
. అంహారములు మిక్కు_టముగ ఫలించును, ఆడూ, ఖుర్థానియా, 
కలుబుఖారా, కట్బాజా, తర్భూజ్యా నాశ్చాత్తీ శన బెస్త సో 
'మొడలగు. చేర్ణ తోను రత్ర్తర భారతమున. వ్యవహరింపయడు' * ఫలములు 

డ్ పక [నం 'బండును, అఫ్గాను లశీకులు.. ఈ ఫలములను, వీని 
రసముతో (జేసిన శ్రమలను దిని యుందురు... ... ఎక్కువగ నీ నీరు కావలసిన 

“ఇతడు. 

లేవు, 

. నెట్టు త్రోళ్ళ ను పదునుచేశి 

హీందూస్థానమునం 

వముగం .బ 

కాపాడుకొనునిమి త్త మాయుధపాణు లై హీందూస్థానము, 
'ఖురొసాకా లోనగు దేశములకు బోయి వ్యాపోరములం గావితిఫు 

ఫుష్టికరములు 

ట్రాప్కక్కాల నున్న స్తలం 

ప్లమ్, 

|. నిరంకళపరిపాలన - ముంెను.. కాని .. ప్రస్తుత - “మనటి. 

అఫ్ గానిస్తానము 
' సెరులకు _కాలువలద్వారా నీటిని గట్టుదురు, ఇందులకుంగాను భూ 
మ్యు పరిభాగముననుండియ్సు "నేల యడుసుననుండియు, కాలువలు నిర్మిం 
ప(బకియున్న వి, భూమియం దూరునట్రి జలము కాలువలద్య్వారా కటి 
యంతకం కె6 బల్ల ఫు స (ప్ర, దేశములకు బ్రవహించులాసనం జేయయుడు 

చుండును. ఈ “సలయముసకాలువల నిచటివారు “కశేజాి లని పిలుచు ' 

చుందుతు, 

పర్వతమయ మగుబచే మార్దము లీదేశ్రమన నంత యెక్కు_వగ 
వ్యాపా ఠాదుల కనుకూలించు మంచిరోడ్డు కొలందిమొ త్రము 

ననే యున్నవి, హిందూ దేశమునకు మూడు పార సీకమున జ, 

దేశమధ్యమందే రాకపోకలనిమి _త్రము నిరి ర్రీంపయబడినవి మూండు _ మొ త్త 

మున వ్యాసారమునకు( బనికివచ్చు నవి పేడురోద్లునూ (శ్రమే. హీందూ 
స్థానమున కేతెంచు మార్షములలో నొకటి కాబూలసుండి యారంభ 

| మై జలాలాబాదుమాయి "పెషానరు. దగ్గజకు వచ్చును, రెండవది. 
గజినీనుండి బయలు దేతి కంథ హారయుమో (దుగ క్యెట్టాపట్ట టణముం జేరును; 
ఆచోటనుండి హీందూదేశీమునకు వచ్చును, కంథహారముననుండియు 
గజినీనగర ముననుండియు వెడలి రెండు భేన్నమార్షము లొకచోటం 
గలసి యొకశేరోడ్డుగం ' బరిణమించి యది. నోమల్ కనుమగుండా 

“బ్రజేశించును, వీనియన్సి ంటిలో చెపానర్ 
కట్టామార్షము లత్యు త్తమ మైనవి, క్వెట్టామార్హమున బండ్లు నిరుపద్ర, 

యాణము సేయవచ్చును, సరకులను సాధారణముగ ౮ 
గుజ్జపుతట్లమోందను, ఒం కొలమాందను మోయించికొని పోవుచుందురు, 

చెండియు నీ దేశమున ౫ చెల్ల ప్పుడును సంచారము నేయుచు 
వ్యాపార మొనరించువారు కలరు. వీరో “పావిందాి లని పిలువబడు 
చుందురు, వీరు వందలకొలందిగ గుమి కూడి గుజ్జములమిా (దను, 
ఒం పెలమోందను సరకుల వై చికొని దొంగల యుప దృవముననుండి 

బొఖార్యా 

చుందురు. శీతకాల మారంభమగుటతోడే వీరు గోమల్ కనుమచారిని 
హీందూస్థానమునకే తెంచి పంజాబునందలి మెదానమలలో కరటుంబము.. 

లను, బసువులను. దిగంబెట్టి దగ్దజ, నున్న ఆయుధములను బి బీటివ్వారి 
పరమున నుంచి తను సరకులను ఆ వైలుద్వారా ఏబొంబయ్యి కలకశాలకో 
లేక్క ఏకరాచీ నాగపూరులకో 'కొనిపోవుదురు. ఆప పృజేశేములందు' 
వీత తమ వస్తువుల వి కృయించి యచట దను జేశమన నవసరము. ” 
లగు సామానులం గొని ప వస సంతర్తువు వచ్చుసరికి స్వ దేశమునం బేరుదురు, 
టా త్తరటేకీయులు . వీరిని రోహీలా లనియుం అఫ్గాను లనియుం 
బిలుచుచుందురు. మిక్కిలి. దూర. మనుతేలం పున వీరు దక్షీణ ప్రాంతము. 
లకు సూర్వము వచ్చిడివారు కాదు, కాని కె. ల ఫొకర్యమర మూల 
మున నిప్పుడిప్పుడు మద్రాసు ప్రౌంతములకును వచ్చుచున్న ట్లు తోంయ : 

రాజ్యపరిపాలనము; ay స? ప్రా -వీనకాలమం దిచట . 

ర్రస్తక్ పరిపాలనా. . 



అవ్ గానిస్తానము 
పృణాలియం దనేకపరివర్తనములు  జరగినవి, జరగుచున్నవి. ఈ 
మార్పుల కన్నింటికిని. ముఖ్య కార ణము వెనుక రాజుగ నుండిన అమా 

నుల్గాఖానుయొక్క_ ఉదారస్ఫదయము, ఇత్ డు తన నిరంకోశాధి 

కారమును వదలుకొని డానిని జాలవజ కఫ్ గాకజాతీ యసంఘుముపరము 

| వేతనము లొసంగపద్ధతిమి(దను గా గావించెను, రాజ్యాధిపత్యమన నెక క్యాబి నెట్టు ' సళయుూ రాజ్యపు 

సెంబ్లీ యు గలవు, ౧౯౨౮-వ సంవత్సరమునం దెతండు, అదివజు 

కుండిన అమిర్ అను పీరును. మార్చుకొని రాజభబ్టమును ధరీంచెను. 

వి దేశవ్యవ హారములు, ఆభ్యంశరవ్యవ హారములు, విద్య, వాణీజ్యమ్యు 

న్యాయము సుంకము, యుద్ధము మున్నగువానికి ఒకిె్క_క్ళు. 

రాజ్యాంగళాఖ చేర్పటిచ్చి దాని నొక్కాక్కా యోగి కారియధీనమున 

నుంచెను. ఈశాఖ లన్నింటిమిందను. రాజు వాని పాలకులడై కార్యముల 

స్వయముగ ౬ జేయుచుండును, 

... ప్రస్తుతకాలమున నీదేశ మంతయు 1 పెద్ద ఇలాకాలుగను, 
ర చిన్న గ్రా పా ంతేములుగను విభజింపంబడియున్న ది, కాబూల్ కుంభ 

వోర్ పరత 9, ముజారీశరీఫ్, కటభుక్కా బదకూకా అనునవి పెద్ద ఇలా 

జలాలాబాద్, ఖోస్ట్, ఫరా కాలు, మెమెనా లనునవి చిన్న 

(పాంతీములు, ఇ వన్నియా మింద వచించిన రాజ్యవి భాగములకు 

లో నె పా,౦ తాధికారుల(60౪౭[౧౦౯5)చే చాలీంపంబడుచుండును. 

కురాకధర, నియమానుసారము గా న్యాయా న్యాయములవివయ మున 

తీర్పులు చెప్పంబడుచుండును. అంధునిమి త్తము సామాన్య-ఉన్నత 

'న్యాయర్థ నములు సృతిజిల్లాయందునుు అత్యున్నత న్యాయస్థానము 

రాజధానీసగరమందును ? గలవు, 

“సెనికళిక్షుణ మిచట అనివార్భము, ఇతర జాతీయసమాహా 

ములు సెక్కు_లు కలవు, కాని ఇవన్నియు నై నికవర్ణము కి, ందీ 

గణింపయిడుచుండును, యుద్ధపుసామానుల్క సా సాధనముల ని ర్టేంచుట 

కొటికు కాబూలునం దనేక రేర్తాణారము లున్నవి, అందు ౩ ప ప్రధాన 
కరాగారమున దినమునకు ౨౦,౦౦౦ల తోటాలును, op) పప | 

లును వారమునకు శెండు 'ఫిరంగులును తయారు చేయంబడుచుం 

డును... పడమట ఫీ రాత్ నగరమందును, 

మందున్న చెహాదాలీయొద్దను ఊ _ల్హమనే నా పృబంధముగల దుర్షములు 
కలవు. ఈ కడపటి దుర్దపు నిరాణమునకు ౧౨ సంవత్సరములు పస్టెు 

అఫ్ నాక కుకీ సైవనున "కేం మూర్గయు 
దీని బురుజుల పె ఫహచీకిస్, నార్లకా ఫ్, 

మాక్సీమమ్ అనుపేరుల నొప న్ కీవ ఘు ప్రశన లుంపండియున్న వి, ఎవెన్య 

ఇది అక్సస్ నదిద్వారా 

లన్నిం టిని గాచును, 

విషయమున బూర్వము పటాలు లుంచుప పద్ధతి కాక్క మకొసబొదారీ | 
పద్ధతి యుం డెడిది, యుద్ధము తటస్టించనయెడల నియమానుసార 

మందలు సెనికుల సమకూర్చి యొ; ప్పగింపవలయు "నను మరతుమోంచ 
రాజ్యమందలి ప్ర, ప,ధానపురుషు లందజకును వారీవారీ యోగ్యతలను బట్టి 
భూములునుు ఫరస్థానమలు నొ సంగంబడుచుం డేను. ఆసర్షాతులు నటు లే 
చేయుచుండిరి. కాని ఇట్టి విధానమువలన ఎెనికుల పై "అసలు ఆఫ్. 
గాకొప్ర భువునకు తగిన స్వాతం త్ర్యథికారము లుంెడివి కావు 

౧ 

1 అశేకప పర్యాయములు యుద్ధకాలమున 

|] బదులుగ జేటొకని నుంచి తాను వీడిపోవచ్చును, 

ఉత్తరమున ' బలఖ్ సమీప 

"A 

౧రణ్మి 

సెనికులు. తౌము 'నిరంతరము 
సంబంధమును గలిగయుండు* సర్హారుల యాజ్ఞ లకు లోనె సాహాయ్య్థిపడ 

వచ్చినవానిని వదలీ యతని శృత్రుపక్నమునం జోయి కలయుచువచ్చిరీ* 
ఈ కారణమున అమోర్ దోస్త్ మహమణ్ ౧౮౪౮-వ సంవత్సరమున 

నె నకుల నొనగూర్చి పటాలముల 

నేర్చాటు కావించెను, ”ముదటను ౧౬ కాల్చలపుం. బటాలములును, 
3 అక్వేదగేమలును, ౮౦ ఫీరంగులును ఏర్పెను, ఒశొ క్కు... 

పటాలమునండు శాం౦ ల చె నికు లుండిరి, “షేక్ అలీఖాకా అను 

పాలకుడు బి. ట్రిటిమ్వారింబో లె తన “సెనికులకు కవాతు మొదలగువానిని 

చేర్చి ౧౮౬వ ప్రాంతమున సేన న నభివృద్ధి స నేయం ,బ (బ్రయత్నించెను?. 
అనంతరము అఫ్ ఫొశాపాదేశము చేలీన అబ్దురొరహీమాక ఖాను సంపూ 

ర్శముగ నింగ్లీ సృ షుపద్ధతి నవలంబించి. తన సేనను యూరోపియకా 
పటాలముల యోగ్యతకు గౌ నివచ్చెను. ప్ర ప, స్తుతము అమలునం దున్న 

సెనికవిధానము లన్నియు అబ్బుర రహిపాసుసనుయమంచే యావిర్భ 

వించె నని చెప్పవచ్చును. క్రీ" శ ౧౮౯౬-వ 'సంవత్ళ్సరమునం 

గావింపయబకిన నియమముల ననుసరించి ౧౬ మొదలుకొని 

నత్సరముల ఈడువజకును గల పురుషు లందజు . “నెనిమిదింట నొకని 

చొప్పున సనికళికుఇణ మందవలసేయుం డెను, ౧౯౧౭ నందు మణీ 

కొన్ని _సెనికనియమములు కావింపంబడినవి. తదనుసారము సేన 
యందు జేరునతండు బృతికి యున్నంతవజక్రును పని నేయవలయును, 
కాని మూడు సంవత్సరములు కడచినతేరువాత _సెనికుండు తనకు 

నేన కంతకును 

రాజు నిరంకుశాధికార్మి అతనితరువాత | పృధాననేనాపతి, ' కాబూల్, 
జలాలా బాద్, ఖోస్ట్, గజినీ ముకుర్, కంథపోక్, ఫరక్ హీరాత్తొ 

మైమెన్యా మదారీవశేరీఫ్ సైజూబాద్ నామకనగరములందు ెనిక 
లు కలవు. మొత్తపు సెనికసంఖ్య సుమారు ౧౨౦౦4౦౦౦ 

౭౦ సంవ 

ననే 

శేం దృయు 

లుండవచ్చును, కాబూలు, 'కశీరాతులందు ఎసినికపరివత్తు. (Mili. 

కాబూల్ అస స్తలిఫ్క జలాలాబాదు tary academy.) లున్నవి, 

లందు ెనికకళాళాలలు కలవు... ప్రస్తుతము చాయుయా సములను 

నేకరించుటకులసాడం (8 (ట్రైయత్నములు జరగుచున్నవి. 

చేశ మంతయు. పర్యతేమయ మగుటచే విమానముల యభివృద్ధి 

వలన సామాన్యపు "రాకపోకలకును సౌకర్యములు కలుగవచ్చును, 

విమానములనిమి త్రము రపి షియావారితో ను త్తర ప ప్రుత్యుత్త తరములు 
జరగచున్నటులు చరియాదన్నువి 

(=. 

జేశచరిత్ర, వా ౨ ఇప్పుడు అఫ్ గానిస్టాన మనంబడు | దేశము. 

పూర్వకాలమున తను లేదు, వేటు వేటుభాగములకు వేటువే 

| టూపేళ్లు కలవు, అపి చేలువేలురాజుల కింద నుండుటయు సంభవింెను, 
మిక్కిలి పూర్వకాలమున ననరగా . ౨,౨౦౦ యేండ్ల కుం _బూర్వ 

| మిష్పుడు . కాబూల్ అనయడుటేళమునకు పరొపనిసబె ( Paropa-_ 

nisadaey అనిడమూ హీఛాత్ర్ ప్రాంతమునకు సీరీయా (Aria. హరి 

న] యాడ్ ) ! అనియ్ను కంథప్తోర్ ప్రాంతమునకు 'అరోోసియా 



/ 

౧ర్డ 

గెడ్రోషి యా (Gedrosiz) అనియు, 

చ్యాష్రియా (320012) అనియు బే ళ్ళుండెను, ఈఫాగము 

లన్నియు పారసీకరాజుల క్రింద, నుండెను, క్రీ. 

లో నీ దేశముల నన్నిటిని వుహావీరు. డైన is జయిం 

చెను. ఇతండు శ్రీ ఫూ 9౨9 లో మృతుడు. కాయగా నాతని 

నాల్ గ్రా పో తనుదానికి 

, 3౨౬” --౨౮ 

- శాజ్యములోని తూర్చుభఖాగ మాతనినేనాని యైన సెల్యూకస్ -నిశేటక్. 

అనువానికిం చెందెను, అక నిరాజ్యములోచే అఫ్ ఫ్ గానిస్థానమందలి 

వైరాజ్యములు కలవు. తీ పూ 3౦03 లో నీతనినీ ఓడించి 

( బాలా రాజ్యము తప్ప) యీ రాజ్యము లన్నియు మగధ దేశపు 

మొర్యచకృవర్శి యైన చం దృగు ఫ్ర పుండు. స్వాధీనపటుచుకిె నెను, 2 

కొన్ని దినములకు నీరాజ్యములు మగధరాజులొచేతినుండి జాజిపోయెను. 

ఈ చేశమలో పార్టి యను లనువారు కొంత ఫాగమును. భక 

వంశమువారు . కొంత భాగమును (క్రీ, క్ర వూ. ౧౩౦ ప్రాంతమున ఆక్క 

మించిరి. . శ్రీపవారిప్ర ప్రభుత్వము శ్యా్ర్రీ క్ర యాలో? గొంత 

& “ఈం డెను, గడు శేతౌబ్దుంరేరవాత యవి అనువారు మధ్య 

' ఆసియానుండి వచ్చి గ్రీవారిని పార్టి యనులను ఇెడలంగొట్టిర, వీరిచే 

కుపాణవంకయువా రని చెప్పుదురు, వీరిలో కనిష్కు_6. 'సనుచాయ 

మిక్కిలి గొప్పరాజు (౭౮ - ౧౨౩ ). ఈతనిరాజ్యము | సిందూ చేశ 

_ మందు గంగవటికును, కాన్మీరమ్యు పపావర్క్ కాబూల్ , ఆక్సస్న 

ప్రాంతము మొదలయిన ప్ర, 5 జేశ్రము లన్నియు కనన 1. 

కయ చొద్దమశాఖిమాస. ఈ నంశమువారు ౫(-వ శ తాబ్దివజికు 

నీదేళముపె రాజ్యము చేసిరి, ఆ ఛతాబ్దియందు వారు తెల్ల నివా నైన 

హూూణులచే. నోడింప(బడిరి... కాని సంప ప ప్రభ పూర్తి 8x సేడవళశాబ్ట్ 

వఅకును బోలేదు, పరిచే షాహీరాజు లందు, ఏరికాలములో నీచేశ 

మున బొద్ధమతము వ్యాపించియుం" డను, _ ఇప్పటికిని బౌద్ధమతచిహ్నము 

లాచేశమునందుం . గానవచ్చును,. ఈ షూహీవంశము. చివర ఫురుషుండు 

_తొరమాను6 డనువాండు దుర్రాష్టుం డైనందున "నాతేనిని' చంపి యాతోని 

) 
ప్రాంతమున రా జయ్యేను.. వీండు. శ్రావణం డని కొందటు తుర 

లము వ్రాసినారు, కాని "కత్రియుం 

యావ ఈవంశమువారు క్ర శ ౧౦౦౦ వజకును గాబూలులోే 

మంతి యగు కలారుం సహాయ శీ: శ్ర. రా%ం-వ సంవత్సర 

: రాజ్యము చేసినట్లు, కాననచ్చుచున్న ది. ఈ వంశేయువారు “మకిలి 

రాజ్య విస్తారము గలవా రయ్యును ఊ శ్రమసద్దుణమండికులు గను ఆడిన 
మాట _తప్పనివారుగను, తమకం కుం దక్కువనారిని. దయతో? జాచు | రాజా ' ఏకా బల్ యుద్ధమనందు మడి సెను. జౌరంగజేబు కాలమందు 

_వారునను , నుండిరి? అని , యొకమహమ్మదీయచరత్ర కారుంే నాని: 

యన్నాయంి 3. 

నా కు మీంచుకొ “సను, 

డ యుండు నని" యితరుల . 

Teg క్ గానిస్తానము 

(Archosia) అనియు6 బే లుండెను, మ క్రాన్ ఆను ప్రాంతమునకు . . శాబూలును జయింపవలె నని మహమ్మదీయులు చేసిన ప ప్రథమ 

(ప్రయత్నములు సిద్ధిం పవయ్యెను, అరన్బీవారు ౨-వ కతార్షియాతము 
వజకును పళ్ళిమమువై ఫు బీఫ్ గానిస్టానమును జయించి మహమ్మదీయ 

నుతమును స్థాపించిరి, పీ రాత్ మహమృదీయమతేసంబంధ మైన 

యొక, మఖ్య పట్టణ మయ్యెను, - తొమ్తిదవశతాల్టియందు. గొంత 
కాలమవటకును హీ రాతులోను, చాలు్ట్టైలాోేను 'పారనీకు లయిన 

సఫావిదులు రాజ్యము చె చేసిరి, వారితరువాత్ సామానీదు లనువారు. 

వచ్చిరి, వారిని పాజందోలీ. గజ్నీలోని. తుర్కీవంశమువారు రాజు. 

వీరిలో గొప్పవాడు హీిందూటేశముమోందికిం బదుశేడు 

సారులు దండే త్తివచ్చిన నుహమూద్ అనుమూర్తి భంజకుండు (౯౯౮ 

౧౦౩౦). 'ఈత:డు _గజినీలో గొప్పవి ద్యా పీఠమును స్థాటీం చెను, 
గొప్పగొప్ప పండితులకు న శయ మిచ్చెను, తనరాజధానిని బహు 

సౌధములతో నలంకరిం చెను, - 'హవంశముపారిని వెడలంొట్టి అఫ్ గాను. 

రాజ్యమును ఆక్రమించుకొనినది ఘాగోర్ వంశము, ఈవంశమునందుం 

'బేరొందినవాండు వవోబుద్దిన్, ఘోరీ (౧౧౭౩ - ౧౨౦౬). ఈత (డు 
ఢిల్లీ శ్వరుండైన పృథ్వీరాబాను ఓడించి. హిందూ బేళమందు తురు 

హ్ము_లసా చ్రూజ్యమును స్థ సాపించెను, ఇతని ప్రతినిధులే స్వతం,క్రు,లె 

బానిసవంశేజు లబడ ఢిల్లీ ల్లీ శ్వరు లైరి. వీరు అఫ్ గానిస్టానముతో 

సంబంధము లేకుండ స్వతంత్రు, లైరి, 

రాజ్యము. ఖ్యారిజ మన్న పరుటో కొలందికాలము విలసిల్లి సామా, జ 

మున జేశెను,. తరువాత చంగీజుఖానుని బందిపోటుమూయ బోయ 

ఇందలివాలభాగము మజిమయొక బందిపోటు 

నాయకుండస తైమూరు వచ్చి యా క్ర మించుకొనువజుకును (౧౩౯౮) 

లయిరీ, 

వారియధీనవందే యుండెను, . ఇకనితరు వాత నీత నిషెష ్ప రాజ్యము : 

తునకలంతునక లైపోయెను, కాని ఫీ+రాక్ర్, బాలో... గజినీ 

| కాబూల్,  కంథహోర్ పృ చేళములలో నీతనివంశేజు లే రాజ్యము చేయు 

'చుండికీ, ఇతనివంకజాండే బాబరు. ఈఠండు బదకాణము (బదక పాన్, 
కాబూల్, కంథహోరు ప్రా ప్లాంతేములకుం బ్రభువుగ నుం డెను, అతడు 

| ౧౨౬ లే ఢిల్లీలో రాష్యము చేయుచున్న ఇ ప్రాహిం లోడీ స సుల్లా 

నును. కీసి గించి హిందూ దేశములో మోగలసా మాజ్యమన .స్థాసించెను, 

శయూగలులస, హీందూరాజ్యము వచ్చినతరువాత చిన్నదియగు అఫ్ 

గానురాజ్యమ్ము పులగముమో(దిపప్పువ లె. నయ్యెను, _ అకరుప్ర, భుత్వ 

కాలమునందు తిరుగంబడిన అఫ్ క్ గాను దేశజులను "గెలు చుటకునై 

అక్నరు తననేనాను లగు రాజా. వీక్ బల్, శాజూ తోడర్ మల్, రాజూ. 

మానసింగ్ అను 'హీందూసర దారులను వానిమాందికిం బం' పెను 

మార్వాడ దేశవురా, జగ యశవంతే సింహుడు రాజకార్యమునిమి శ్ర త్తమె 

కాబూలున, కంపం డెను, అత డచ్చటనే : మరణము. నం బెను. కొన్ని _ FE 

“Ll ఈశప్టమునకు వారనీ భామల. సికందర్ అనియా, సంగతే భానలో అలకసుందరుం డనియు హాహౌంతరములు ₹నవచ్చుచున్నవి. 

| Nv, దీ Smith’s Easly History of. India, 8rd. కం, ‘DB, 29 . . 

“a మేషం: History. of Tidia, - as. told by its own: historians, Vol, Er Dp. నిసి ఇడి 40. 

_కొంతకాల మ అఫ్ ఫ్ గాన్ 



అన్ గానిసానము. 
'సంవత్న్సర ములతరువాత బదకైణ మును ఉజ్ బెక్కు. లా శ్రమించు 

కొనిరి. కంథహారును పారసీకరాజు లయిన 'సఫావిదులు థీఫకానిర. 
గజినీ ) కాబూలులుంమా త్రము. మోగలులకు దక్కినవి. ౧౭౨౮ లో 
నాదిర్ కాహ యనువాండు అఫ్ గానిస్తానములోని రాజ్యముల నన్ని 

టిని నాక్కమించి ౧౭౩౯ లో ఢిల్లీని దోచుకొ చెను. ఇ స్లైన్నియో 
కశాబ్దులు పారతం, త త్రో శ్రిము ననుభవించి యీీదేశము నాదిర్ కాహ 

నృరినంనణానే (౧32 న) స్వతంత్ర మయ్యెను, దీనికి స్వాతం 

త్రోస్రయన్సు జాతీయతను ఇచ్చినవాడు. అహమద్ కావా అబ్దాలీ,. 

నాదిర్ కాస తన: నైన్యములో అఫ్ గానులను కొొందణను శక 
కనెను, అట్లు చేరినవారీలో " అహమద్ శాహ ' అబ్దాలీ యొకడు, 

చాదిరొశాసా మరణ మందగచే ౧౭౪౭-లో' కంభహారొపట్టణనుందు 

అఫ్ గాన్ నాయకు లందజును 'గలసీ :యాతనిని శాజుగ సెన్నుకొనిరి, 

అతడు 6 దుర్_ఇ-దురాన్ * (ఈయుగమునకు. ముత్యము) అను విరు 

దమును ధరిం చెను, తనజాతివారీకి (అద్దాలీల కోందజికి ) దుఠానీ' లన్న 

బిరుదు నొసంగాను.  ఈదురానీవంకమే ' ఇప్పటివజకును రాజ్యము 

చేయుచున్నది. అబ్దాలీ ప ప్రభుత్వమునకు వచ్చినప్పటినుండియే అఫ్ 
గానిస్తానమునకు స్వతంత్ర తృరాజ్య మన్న "పేరు పృతిస్థలు వచ్చినవి, 

అంతకు. బూర్వ మిది యీదేశమువారికి నాబేశమువారికిని లోబడి 

స్వతం శ్ర, నామము లేకయుం డేను, 

మరాటావారీని నోడించినవా. డీయహమృదుశాన అన్హాలీయే, ఇతండు 

మిక్కిలి శూరులడో తనరాజ్యమును 'చాలవజకు 'వ్యాపింపంటే నెను. 
ఈతనిమరణకాలమువ అకు అఫ్ గానిస్తాన మంతయు నతనియధీన మగు 
టయేకాక్క ఉత్తరమున తుర్కిస్తానమ్కు దక్షీణమున సింధు బలూచి 
స్తానములు తూర్చున కాశ్మీ శీరమ్కుపశ్చిమమున ఖురాసా కొ దేశప్రురాజులు 
ఈతనిసార్వభౌమత్వము "నొప్పుకొనిరి. ఇతే(డు ౧౭౭౩. లో గాల 

ధర్మ ము నొం చెను, 

ఈతనికమారుం డగు. తైమూరు రాజధానిని కంథవోరునుండి 
కాబూలునకో మా ర్చెను, ఈత డిరువది యేండ్లు రాజ్యముచేసీ ౧౭౯౩ 

లి జచ్చిపోయెను.. ఈతని ప పృభుత్వకాలయులో కింధ్రుదేశము. -వీరి 

యధీనమునుండి' తె ప్పెను. బాల్క; అఫ్ గాన్ కుర్కి_ స్థానమయొక్క_ 

యితర భాగములు బాలవటకు. స్వతంత్తేము లయ్యను, -ఖురాసాన్, 

కాన్మీరములలో. తిరుగలబాటునకు వీజారోపణమయు _ వేయయుడెను, 
శామూరునకు నిరువదిమంది ఫుత్రు, లుండిరి, ఆరాజ్యమునుగుజించి 
వారిలో వారికి బెక్కుతగాదాలు కలీగను. జమాన్ అనువాండు 

అమి రయ్యెను (౧౭౯౩ ). ఈతనికాలములో పంజాబు ఏరిచేతి. అఫ్ గానిస్తానముమో 6దికి దండువెడలి దో స్తుమహమృదును రాజ్య 
తష్పునిం జేసి తమయా న (శ్రయమునం దున్న శావా మజాను రాజ్యము పెం 

ణ్ గూర్చుండంభెట్ట నిక్చయిరచిరి, 
రు ట్రలు జరగి రాజ్య మోత నిసోదరుం డైన కాహషుజా ఉల్ ముల్క్ | నొప్పుకొ చెను, కాని యంతగా సాయము చేసినవాడు కాడు, 
అన్నవానియథీన నుయ్యెను, మహమూదు రాజ్య భ్రమ! డయ్యెను, 

. నెపోలియన్ పారసీక దేళపురాజుతోల. కేయుచున్ణు న్నేహమువలన |: నిమి త్తమ ౨౧౩౦౦౦ సైన్యము సిద్ధము చేయం డెను, సర్ జూన్ వ్ 

నుండి దాణీపోయెను. ౧౭౯౯లో నీతనిసహాోదరుంైైన నుహామూదు 

అనువా(డు రాజ్యము నాక్రమించుకొ నెను, ౧౮౦౩, లేం గొన్ని 

ప్రాంకములగవర్నరు లాతనియాజ్ఞ కు లో౭బడరయిరి. 

_వానిపట్టుయుద్ధరంగముమింద 

౧౪౭ 

(వ్రీటిషుకాజ్యమునకు నష్టము రాకుండ జా గృ త్తపడుటకై ౧౮౦౯ 
లో ఇండియాదొరతనమువారు మాంటు స్ట ఆర్ ట్ ఎలిఫికొస్టన్ అను 
వానిని. శాహ షుజాయొద్దకు దూతగా బంపీద, కాని యింతలో 

రాజ్య ృష్ణుం జె డెన మహమూదు శాహషుజాను క్రీడించి మరల ఠా: జయి 

నందున (౧౮౦౯) ఈదూత వెల్లిన ప్రయోజనము సఫలము కాలేదు... 
మరల రా జయినమహమూదు ' " తొమినిస సంవత్సేరములు రాజ్యము 
చేసెను, ఈత నికాలనుందు సీకనిమం త్ర యన ఫకేఖాన్ అనువాడు 
( బకర్ జాయ్వంశజుయ ) . 'సర్వాధికారేగ నుం డెను, కాని నహ 
మూదు ౧౮౧౭ లో నీమం,తి' త్రీకనులు దీయించెను. అందువలన మంత్రి. 
యొక్క తమ్మండెన నువామ్తుద్ ఆజీమ్ అనువాండును అతని సవతి 
తము డైన దోస్తు సుమవామద్. అనువో(డును రాజు పె దిరుగ బడి 
౧౮౧౮ లో నాతని రాబ్యఛ్ర, ప్తునిం జేసిరి 

తరువాత. గొంతకాలమువజకు నిస్వకు: డైనరా జేర్చడళేదు, 
మహముద్. అజీమ్ కాబూలును స్య్వాధీనపజుచుకొ నెను. కాని యితర 

ఫీరాత్ 

స్వతంత్ర, మాయెను, అఫ్ గాన్తుర్కిస్తానమును, బదకూణమును వీల 
పోయినవి, పంజాబుసీంహా మెన రణబిత్ సింగు కాశ్మీరము, ములాన్ 
డెరాగాజిభాక్కా అటక్ అను బేశములను, ప్రాంత ములను స్వాధీన 
పజుచుకొ నెను, నావహర యొద్ద ౧౮౨౩ లోే అఫ్ ఫ్ గానులను ప్లూర్చిగం 

బరిభవించి “పెపాూవరుగూడ లాగుకొెను,. _మహమ్గదుఖాక ౧౮౨౩ 

లో మృతుం డయ్యెను. అంత .వారి (బారకొ్జజాయ్) యన్న దమ్మలలో 
రాజ్య మునకై కలహములు ముదిరి. ౧౮౨౬ లో దోస్టుమహమద్ 

కాబూల్, గజినీ ప కు పృ దేశములను స్వాధీనపటుచుకొ నెను, జలాలాబాదు 

కూడ త్వరలో చే యతనికి వశమయ్యెను, ౧౮౩౫లో శాహమజా మరల 
రాజ్యము సంపాదించుటకు యత్నము చేయంగా నాతనిని. ఓడించి 
దోస్తుముహమద్ 6 అమిర్ ? అన్న పదవిని ధరించెను, శాహహషుజా 

యింగ్లీ షువారయొద్దకు వచ్చి షహాందూదేశమునందు. దాణగియుం డెను, శ 

"మొదటి అఫ్ గాన్ యుద్ధము ( ౧౮౩౮ - ౪౨) == ౧౮౩౭ లో. 

పారనీకరాజు సారాతును వపట్టడించెను. రష్యావారికి నమోరునకును 

న్నేహ మధికము గాజొచ్చెన ఈ కారణములచేత నిండియాదొర 
తనమువారి కాందోళనము గలిగి వారు అఫ్ ఫ్ గానిస్తానము నకు బర్న్నెస్ 
అనురాయబారిని “పంపిరి, కాని అమిర్ ఏర! ననుకూలముగ( చెప్పక 

పోవుటయీకాక యప్పుడు ' విరక్తి సే హితుడుగా నున. రణజితుసిం 

మీందికిల దాను యుద్ధమునకు బోయెద ననియు దనకు సాయము 
చేయవలసిన దనియు గో లెను, అంక నిండియాగవర్న మెంటువారు 

రణజితుసీంగుకాడ సాయము చయ 

ఈ త్తరసింధు దేశమునందు ౧౮౩౮ భో అఫ్ గాన్ దండయాత్ర, త్ర 



. నుండిరి. 

గిరోరొ 

మలోనుండి _ వెళ్ళి ౧ూ39౯-వ సంవత్సరమునందలి ఏప్రిల్ నెలలో 

కంథహారు న్నాకృమించ్చి యచ్చట కాహహుజాక్రు పట్టము కక్టైను, 

_ జాలైలో గజినీ వశమయ్యును. దోస్తుమహమదు పొటిపోంగా ఇ-వ 

ఆగష్షుదినమున_ శాహహాజా రాజధానిలో. బృ వేశించెను.. ౧౮౪౮ ౦-వ | 

సంవత్సరమున దో స్తుమహమ్మ దింగ్లీ పువారీయధీను6 డయ్యెను. ఆతనిని 

. ఇండియాకు. బంపిరీ, అందటును యుద్ధము సంపూర్త నృ డిగ్విజయముతో 6 

బూర్తి మైన దని సంత సీం చిరీ, శాపామబాప సాయముగ కాబూ 

లులో ౮0౦0౦౧ ఇంగీ న్స సు న్యమును మ్యూక్ నాటన్ ఆనువానియాధి | 

సత్యము క్రి కింద నునిచ్శి బర్నిన్ అనువానిని ఇంగ్నీ హువారితర సన 

రాయ బారిగ' నియమించి సర్్జజూన్ కీన్ వెడలీపోరమెను, కాని మొదటి 

ండియు కాబూల్ ప్రజ లీక్ర్రా శ్త ప్ప భుక్వమమో (దః గేపము గల 

లి “యుండిరి; ౧౮౯౪౧-వ నవంబరులో. ప్రజలు తిరుగంబడి 

ఇతరాంగ్లేయాధికారులను నజకివై చిరి, 

దోస్తుమహమ్మదు కుమారు: డైన అక్చరుఖాను తిరుగంబాటువా రండణి 

కును. నాయకుడు, ' సంధివివయమున మాటలాడుటకు బోయినప్పు 

డాత(డు తనచేతితో సర్ విలియం. మ్యాగ్ నాటనును పొడిచివై. చెను, 

ఇశ్లే ఇంగ సీ షసైన్యకునకు నన్చటం బెక్క ఆపదలు సంభవిం'చెను, 

౮౦౦౦ లలో 3,౧౦౦మంది యిట్లు హతులై రీ, ళ్కో౧ం౦ వుందిమ్మాత్రే 

ము -మిగి లీరి, పీరును శ త్రుమధ్యమున నుండుట య :ంభవ మయ్యెను, 

౧౮౮ీ౨-వ_ సంవల్సేరము . జనవరి ౨-వ తేదీని పాన్య 

మంతయు కాబూలును విడిచి చెళ్ళునట్లును, త్రోవలో ఛారికి కాబూ 

లువా "'లేవిధమైన యిబ్బందెయు కలుగ(జేయకుండునట్లును మ్లురాఠు 

నామా ,వాసీక్షొని ఇంగ్లీ షుసెన్యము కాబూలునుండి బయలు దే మను, 

ఇ ట్లీసైన్యయ పీంందూదేశమునకు వచ్చుటకు బయలు దేటేనప్పుడు 

కాబూలులో బర్ నిసున్కు 

ఇంగ్లీ ము 

లూ 

మిక్కిలి బాధ కలిసించిరి. వారిచేత చేమ్సి చలిచేత "నేవి యీ నానికు 

చలి విస్తారముగ నుండెను, అఫ్ గానులు . వీరికి 

లందజును మడి సిరి, కొందటు ఇెజంబెట్టంబడిరి, డాక్టరు చ్రైడిన్ 

అనువా? డక డుమ్మా త్రము మిక్కిలి దె కై న్యస్థితితో ఇంగ్ల హువారి 

పటాల మున్న జలాలాబాదునకు( జేరెను, గజినీలో నున్న వైన్యమయు 

డం శాబూలువారివశ మయ్యును, కంథహార్. జలాలాబాద్స్ _ 

ఈశెండుమా క్ర కృ మింగ్లీ షువారి యధీనమునం దుంెను. 

ఇట్లు భి (బ్రిటిషు వైన్యమునకు అఫ్ గానీస్థానమునందు గల్లీన 

ఘోర మైన యాపత్తునకు + బదులు: తీర్చకొనవలయు నన్ని సూర వ 

సంవత్సరపు మీవి పీ పి ల్ నెలలో. నిండి యానుండి జనరల్ పొలాక్ యొక్క 

. యాధిఫత్యము క్రి of రద ఖై బర్ కనుమగుండ . గొప్ప సైన్యము 

. బడెను, ఆకండు 

| 'బ్రిటిమవై సెనికులను సశపటుచుకొని డిన సెంబరునెలలో ' హీందూదేశము 

గం దిరిగివచ్చెను. ఇతరులచే. 

| వారితో. న్నేహము కలిగియుం డెను. 
| యున్న ధనము పంరైందబకలకూపాయలును ఫీరంగులున్కు ఆయుధ 

పంప మించెను,. 

'సిష్టంబకులో 'శాబూలు' 'నాక్రమించి అచ్చటి | 

దుర్షమును నడి మీచాజారును. పడంగొట్టి, క దీలగ ఫ నున్న కొందజు,. 

అఫ్ గానిస్తానము 

అనువాండు వారికి నేనాధిపతిగ నుండెను. ఈసెన్యము బోలన్కను దమకు రాజుగం ' జేయంబకిన శాహషుజాను అఫ్ గాను లెన్న (డును 

డేమింప లేదు, ౧౮ర౨-వ సంవత్సేరము ఏప్రిల్. నెలలో నాతండు 

చంపంబటడెను, హీందూటబేశమున౦ దున్న దోస్తుమహమ్తదును విడిచి 

వై చిరి. ఆతండు మరల కాబూలునకు రా జయ్యెను, 

_ శిక్కు_వారికిన్సి ఇంగ్లీ షువారికిని జరగిన ఇం డవయాద్ధపుకాలమ 

నందు నీతండు సిక్కు_.వారీలోC గలసి అటక్ తీసి కొ నెను, ఇంగ్లీ షువా 

రీతని"సె మైన్యములను ౧౮ర౯ ఫీబ్చే వరిలో గుజరాత్ యుద్ధములో సిక్కు 

వారితోలిహాడ నోడిం చిరి, హోస్తునువామను ౧౮౫౦ లో బాల్కూ.. 
ప్రాంతమును స్వాధీనపటుచుకొనె సను. men లో కంశనపహోరును గలి 

చెను. ఆసంవత్సరమునందే యతనికిని, ఇంగ్లీ మువారికిని న్నేహము కుది 

కళను, ౧౮౧౬లో హీ రాత్ర్ను పార సీకులు తీసికొనిరి. ౧౮౧౭ లో 

పంజాబుదేశపుచీఫ్కమివ.నరును, దోస్తుమహమదును ెసావరులోం 

గలసీకొని సంధి చేసికొనిరి, _ ఇంగ్లీ షువా రమారునకుం చార సీకము 

నెదురించుటికై కొంత మైన్యధ నమును ( Subsidy ), ఆయుధము 

లును ఈయ నొప్పుకళొనిరి తరువాత హిందూ దేశచరి త్రయునందుం 

ఖ్యాతి మెనసీపాయీల తికుగంషాటు - హీందూదేశీమందు సంభ 

వించినది, దమి. రింగ్లీ షువారికి న్నేహితుండుగనే 

యుండెను. ౧౮౬౩ లో దోస్తమనామదు ఫీ, రాతను. ముట్టడించి 
పట్టుకొ నెను, అచ్చటనే యాత (డు ౧ దినములకు మృతుండయ్యెను. 

ఆశక్షాలమం 

ఈశతనికుమారుండు షేర్ ఆరీఖాను రా జయ్యెను. ఈక(డు 

రాజ్యముకొజకు( "చెక్క జనులతో బో రాడవలసినవాండాయొను. కాని 

౧౮౬౮ లో కాబూలురాజ్యకుమింద స్థ సీర డయ్యెను, ఇత డింగ్నీ షు. 

"ఇంగ్ల షువా శాతనికి చాక 

ములును బహుమతిచేసిరి అప్పుడప్పుడు ధనసా హాయ్యమునుగూడం 
జేయుచుండి డిం. ' 

రెండవ అఫ్ గాన్ యాద్ధమ (౧౮౭౮-౮౦); ఇ ట్లుండః 

సొన్నతినముల. కాత శు రమీనూవారి కనుకూలు(డుగను ఇంగ్లీషు 

వారికి. (బృతికాలుండుగను మాను, (క్రీ, 

పంపన మనంగా నొప్పుకొస కదు. అందుమోంద నిండి మూదొరత నము 

| వారు అఫ్ గానిస్తాన్అమిరుతో యూద్ధమనకుం గడంగిరి, దీనిశే రెండవ 
అఫ్ గాన్ యుద్ధ మని పేరు: 

-. ఇేముమైన్యములు. కై బరు త్రోవను. సజ్జంకనుమ నాక 

౧౫౭౯ జనేవరిలో కంర నాక్రుమించిరి. అమోరు 

కాబూలునుండి. 'పాలీపోయి శీ బ్రకరినెలలేం సచ్చాను. తరువాత 

నాటు 'నెలలవణకును, అ ఫ్గానుమా(కలతోం. జిల్ల రేయుద్ధములు జరగు " 

|] చుండెను, ఇంకను, “పెకి బోయినయెడలః? దిరీి "వచ్చుట కస్ట మేమో 

దీసిక్రానిరాయబడి జలవంథఘుగం : యని శమ నవ్తుకాలుడైన అమోరును- కాజ్యముమోయదం సాద్బండ 

క, ౧౮౭౮ లో నాతడు : 

రమ్యా వారిరాయ గాయలు కాబూలునకు రాలా వారిని గౌరచిం చెను, . 



అఫ్ గానిస్తానము 

"బెట్టి కిరీిగివచ్చుటకు "వెదురు చూచుచుండిరి, ఇంతలో ేఠాఅల్లీ 
కుమారు6 డైన యాకూబ్ ఖాను తాను అమిరు నైతి ననియు, సంధి 

చేసికొనియెద ననియు నింగ్లీ వారికి వర్తమాన మంసెను, ౧౮౭౯ 

"చుచనెలలో గండమక్ నొద్ద నిద్దజకను సంధి జర గను, ఈ సంధి ప్రకా 

రము సరిహాద్దుమీ (ద నున్న కొందజు గుంపులపె నధికారమున్కు 

కుజ్జం, పిషీన్ సివీతావులును, కై బర్ మిచ్నీకనునులమోందిస్వత్వమును 

ఇండియా ప్ర్కృభుత్వమువారి కీయయి డెను, ట్రిటిముశెసిడెంటు కాబూ 

లులో నుండుటకు నోొప్పుకొ నెను, | ఇంగ్లీ సువారిసలహో లేనిది యితర 

రాజులతో రాజకీయ వ్యవహార ములు నడుప నని. సమతిం చెను, ఇందుకు 

బదులుగ నింగ్లీ సువారు అమిర్ మోంచికి. బరరాజులు రాకుండ శాపా 

డెద మని యొప్పుకొనిరి (౧౮౭౯- మే. మేజర్. సర్ లూయి 

కవగ్నరీ యనువానిని కాబూలులో  శెసిడెంటుగా' ేర్చజిచిర, 

కాబూలును౦డి సైన్యము వెడలిపోయెను, అంతయు మనకు ననుకూల 

ముగ జరగ నని 'సంకసీంచిరి, కాని అఫ్ గానులు మోసము చేసీ 

"ని సప్రెంబరు నెలలో శెసిడెంటును అతేని సిబ్బందిని చంపివై చిరి, 

ఈ సమాచారము తెలోయయనే హీందూ దేశమునుండి జనరల్ 

(రవ లార్డు) రాబర్జ్థ ను పెద్ద సైన్యముతో బంపిరి, ఆతండు అఫ్ 

సైన్యమును. ఓడించి ౧౮౮౭౯ అక్షోబరులోే కాబూలును స్వాధీన న్సె లు 

పటుముల నను యాకూబ్ ఖాను ప్రభుత్వము వదలుకొన్ని యింగ్లీషు 
వారీయధీనులడై హీందూదేశేమునందు వారివలన నుపకారవేతనమును 

౧౮౭౯-౮౦ సంవత్సర ఫుంజలికాలము | బిరుద మియయబడినది,' ౧౯౦౭ లో నీఠ(డు పీందూదేశయును చూచు 

నందు కాబూలు దేశమందున్న యి యింగ్గీ షు సైన్యమునకు మరలవిపళ్తు సంభ 

వించు"నేమో యన్న భయము కలిగను, అఫ్ గానుసర దా రులు. తిరుగం 

పొందుచు నుండసా చెను, 

బడిరి, ఎట్టశేలప వారి నింగీ గన్ముసైన్యయ లోడించెను, 

కా బూలు,, కంథవోరు ప్రా పాంతములను విడందీని యింగ్లీ షువారు 

కాబూలునకు అబ్బురొర హీనా న ఖాన్ అనువానిన్కి 

చర్ అల్లీ ఖాన్ అనువానిని 

గాక రాజ్యము వదలుకొని వీందూచేశము నందు 

ములు అఫ్ గానిస్తానమును విడిచి హీందూ దేశమునకం బోయెను, 

ఆబ్బుర్ రహీ మాన్ ఖాను (౧౮౮౦ - =-౧౯౦౧): __ ఈక డీరు ' 

వదియొక్క సంవత్సరములు రాజ్యము చేసెను. ఇండియా,ప ప్రభుత్వము 

వారితో మె త్రి కలిగియుం దెను, ఈతని ప్రభుత్వకాలములో అఫ్ గాని 
మూటలను ఛాటింపక యుద్ధమునుండి దూరముగ నే యుండెను. 

శాశ్వత సై నము (Standing Army ), ఇతరరాజ్యములతో సమాన | పత. మూనియాండినందునే ఛ్రీటివ్వారును నితనిని యథి“చితరతిని 

ముగ నుండు. రాజ్య మన్నగౌరవము కలిగినది, ఇంకకుయబూర్వము . 

సర చారులును, ప్రాం తౌధీకులును తనుయిస్హము వచ్చినయెడల అమీర్ | ౧౯౧౯వ సంవత్సరమున ని నితేC డాకస కముగ హత్య "గావింపంబజడెను, 

స్తానమునకు నంతకును బూర్వ మెన్నండును లేనియేకచ్ళ త్రాధిపత్యము, 

' ఈతడు తనప 

. ఈతనికి . నిండియాగవర్న మెంటువారు . 

లా 

చుచండవి కృమముచే నాపద్ధతు లన్ని యు మాన్ఫి చా 

రండును తనయాజ్ఞ లో మెలంగనట్లు చ మెను, ఈతని కాలములో సే 

ఫియాకో అఫ్ భ్ గానిస్తానమునకంగల పొలి చేరలును, పారసీక దేశము నక 

sD గల పొలీచేరలును నొలవంబడి సిసలు చేయంబడెనబె, 

సరిహాద్దుసంరతుణనిమి రక్తము 

మొదట పండ్రైంకులకులరూపాయ భిచ్చుచుండేరి, ౧౮౯౨౩ లో 

నీమొ త్తము పదు శెనిమిదిలకులు వేయంబడినది, ౧౮౯౬ లో కాఫీరి 

స్తాన్ అనుదేశముపె అమోరుయొక్క. సౌర్వ భౌమత్వమయు స్టీరప దౌను, 

ఈత. డన్ని వ్యవహార ములలోను తనస్వాతం త్ర, ట్ట్రమునకు భంగము 

రాకుండ మిసల జ్యాగృ క్తతోం గాపాడుచుండెను, ఏీసలహాలు వినినను 
తన రాజ్యములో ఫర దేశీయులు శై ళ్లు టిలి గ్రాములు వేయుద మన్న 

వినినవాండు కాడు, 

హబీబుల్లా ( ౧౯౦౧ - ౧౯౧౯): వా అబ్దుర్. రహిమాన్ ఖాను 

మృతినొందంగా నాతనికఠకమారుండు వాలీబుల్లాఖాను అమో రయ్యెను. 

ఈతడు కొంఠతవజుకుతం డ్రి మార్ష మునే యవలం బించెను. ఈతండు పృ భు 

త్వమునకు వచ్చినతరువాత శ్రా కొ క్రనరతులతో రాజీ చేసికొనవలంయు నని 
యిండియాగవర్న మెంటువాడు ౧౯౦౫ లో మిస్టర్ (ఇప్పుడు సర్ 

లూయోడేను పంపిరి. కాని హబీబుల్లా క్రొ, 'శ్రవరతు లొప్ప లేదు, 
అదివజుకు నాతనితండ్రీ, కాలమున నున్న వశతులనే యొస్పృకొనుచు 

సంధి చేసెను, ఈ ప్రచంగయునచే యీతీనికి క పిజ్ మెడెస్టి * అన్న 

టకు వచ్చెను. అప్పు డితండు - ఇండియాదొరత నమువారిచే మిక్కిలి 
గారవింపంబడెను. 

ఇతండు తేన ప్ప ఫూర్వపరిపాలకల కాలయున లేనినవ నాగరకతా 

| చివ్నాములను జాలవజకు6 దనదేశమునం బృ వేశళపె ట్రైను, మోటారు 

కంథహారునకు 

శృ భువులుగా నొప్పుకొనిరీ (౧౮౮౦౪ ' 

జూలై మే) అబ్బుర్ రహ్ మూసు దోస్తుమహనుదునకు. మనుమండ్కు ' 
ఉరొ్లరీకి తమ్మనికమారుండు, కంథపోరురా జయిన చీర్ అల్లీ చేతం 

ప్రభుక్వమవా 

ఫశ వుసనం రీచ్చు చెన్ హను ఫుచ్చుకొనుచుండెను ౧౮౮౧ల నింగ్లీ మృమైన్య. ౯. యూారోఫునందు జర్మ నీయుద్ధ మారంభ మెనవెంటనే 'వావ్ీ 
| బుల్లాఖా నెవరిప మేము గాని ే వహింపేక శాటస్థ్య మూనియుం డెను. 

శె లీఫోనులు, వార్తాపత్రికలు జలవిద్యుద్ యంత్రములు మున్నగు 

వానిని రాజ్యమం . దంతట "నెలకొల్చ్ప సూర్యాచార పరాయణు లంద 

లును వీనియెడల నసమ్మతి"నే శృకటించుచువచ్చిరి, 

అనానుల్లా సమయమున నతిఛభయంకర ముగ 

కిది యారంభ మని చెప్పవచ్చును, 

కాలాంతరమున 

జెలరేయిన విద్రో హామున 

తుర్కీ దేశము యుద్ధమున బ్రుజేశించినవెంటే ఆంచ్లేయులమయొడల 

ద్వేన మానియున్న అధ ఫ్గాను లందటును తుర్కీ_ఖలీ ఫా నను'ససదించ 

వలసీన దని ఇతనిని (బ్యోత్సహించియుండిరి, కాని ఇతండు బారి 

తమ 

సత్క్రింపవలె నని యభి ప్రాయము గలిగియుండిరి, కాని క్రీః 

అజ్ఞ ' వినుటయు,. లేనియెడల ' 'వినకపోవుట్లణు సంభవించుచుం డెను, | ఇత నినురణానంతర మితని సోదరుయన నాజరుల్లా ఖాజా అమోరు 
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పదమును దాల్చి సీంవోసన - మెక్కి . యాజుదినములుమా త్రము. 
| లీ 

రాజ్యము చేయయగలిగాను, అంతలో హాధీబుల్లాయొక్క. మూండవ 

కుమారు. డగు అమానుల్లాఖాను పినతండ్రి డిని దొలగాంచి రాజ్య కళ 

ములను దనవళము చేసికొనెను. 

అమానుల్లాఖాను (౧౯౧౯ = ౧౯౨౯) ఫా రాజ్యమందలీ 

ప్రధానులు, అమౌరులు,, - సామంత ప ప్రభువులు ఇతనిని స్వీక 

రించిరి: -ఇతయడు. రాజ్యమునకు వచ్చినవెంటే అంగ్లేయులతో 
“విరోధ మానియున్నవా రందణు నితనిని యుద్ధమునకు (బో తానా 

మొసర్ప నితడు బాగుగ గు క్లైటిల 

యుండియు లోకుల సంతృప్తి పీకొజకు. ౧౯౧౯-వ సంవత్సర 

మున ఆంగ్లేయులతో 'యుద్ధఘోవణము 

యులు జర, సీయుద్ధమువలన ౯ 

స్వపర బలా బలముల 

సలీపెను. కాని ఆరో 

గలీగిన ఆయాసముననుండి ఇంకను 

కోలుకొ నక పూర్వమే ఇతేం. డీ వ్ర ఫూోేహణము సలుపుట చూడ దొరకిన 

: యవకాశమును పోంగొట్టుకొనక సాధ్య మగునంతవణకు దానిని విని 

యాగించుకొనుటకొజశే ఇట్లు చేసె నని తలంపవచ్చును, ఈ సమా 

. చారము చెలిని ఏన వెంటే ఇండియా వాయవ్య పు సరిహద్దులలోని బి బ్రిటిన్ 

సేనలు 'సంసిద్ధము లై యదను . వేచియుండి అఫ్ గానులు వారికీనును 

దాటి వచ్చినతోడనే వారీమియదం బడి మోడించి. అహ్గానులనీమ 

యందు6. బ్రవేశించి డక్కా_నామక స్థానమును వళశపజుచుకొ నెను, 
కాబూలునగరముమోలికి భొయువిమా నములు. చెత మంప6బడినవి, 

కాని యాద్ధ మింకను దారుణావస్థను . చ్రాసింపకపవూర్ణ మే. కెండు 

పకృములవారును సంధి గావించుకొనిరి, . తదనుసారము ఇండియా దొర 

తేనముచారీనుండి ముట్టుచున్న ౧౮ లక్షలరూపాయల సహాయకభ్ళతి 

అఫ్ ఫ్ గానిస్థానమునకు లోపించిపోయెను, 

'యగుట కవకాళేము లభించెను. అదివలు కాంగేయుల యనుమతి లేకండ 

విదేశములతో రాయ'బారముల నడపుకొనుట' కధికారము' అమోరునకు 

'లేకుం'డెడీది, ౧౯౨౧-వ సంవత్సరమున జరిగిన సంధివరతుల ప్రకా 

రము 'ఎవరిరాజ్యకార్యమయుల వారు. . ఇతరులబోక్యము. లేకుండ చేసీ | 

కొనుట" కవకాశములు' లభించెను. ' అఫ్గానులు వారికి. 'గావలసిన 

యాద్ధసామ గుల నన్నిటిని పన్ను చెల్లీ 'ంపవలసీన 'యవసరము లేకయే 

. హిందూస్థానమార్గమునం చెప్పించుకొనుట కధికారములను | బొందిరి, 

చెండియు. అఫ్ గాకా దేశమునుండి. హీందూ దేశమునకు. వచ్చు. సరకుల 

మాందం గల పృతి బంధకము లన్నియు దొలంగింపయుడీనవి. - 
Wy 

అమానుల్లాఖాను దేళహి'తె పి పీ స్వాతం శ్యాభిలాషి; చాల 

. వ రనుండు, _. సాధ్య మగునంత శీమ్రకాల 

మున. 'స్వచేశమును చాళ్చాత్య సభ్య దేశములలో నొకచానిగం జేయ 

.. వలయు నని. యితని హోర్షీ ర్లి కాభినుతేము, 

వు రాజ్యభారమును వహీంచినది. మొదలుకొని, ముఖ్యముగ యుజ్ఞానంత 

ఎ ్నమున్న జరగిన ఆంగ్లో అఫ్ గాక సంధికాలము మెందలుకొని స్పుదేకము. 

:కంద్దు. వివిధ ప్ర పృళారము లస .సంసా్టార్టములను 7 గావింప మొదలి డెను, | 

వజుకు సమయానుకూల ప 
ర 

| పెట్టున న పరాతనరీతు లన్నిటిని 

.స్థాపీంచేను, "సేర్పరు లగు తుర్కీ దేశపు 

కాని ఆంగ్లేయుల దాస్య 

'మునుండి పిడివడి యా దేశము సంవూర్షస్వాతం త త్ర్య చేశములం దొకటి. 

పనులనుగూడం 

యుండిరి : కాని ఇత డందులకోను సమ్మతింపండయ్యెను,. 

వరునందలి విశం తీ త్రీస్టానమునకును సం బంధము “కలదు. 
రమును మింద: వచించేన సవాయకపు( బన్నును ఇండియా దొరతనము. . : 

వారీనుండి శె కొనుచుండిన కారణమున స్వతంత్ర ంచి ఇక డేకార్య . 

మును. చేయుటకును. _సమర్థండు, కాకయుం డెను... 
.. మును గనిపట్టి, ఆంగ్ల క్వ, దాసత్వముననుండి ఇతండు విముక్తిని. బొం దెను, 

ప తిసంవ : 

అట్టి యుద్దేశముతో ' 'నితండు 

అఖ్ గానిస్తానమ 
ఈ దేశమునందు మతగురువు లగు ముల్లాలు క్రురాను గృంథ 

నియమముల ననుసరించి చాలురచే విద్యాభ్యాసము చేయించుచు 

వచ్చిరి, షాళ్చాత్య చేశములం దవలంబింపంబడుచున్న ఆధునికవిద్యా 

శిక్షుణప ద్గతు 'లెవ్వియు నిచట లేకుండెను. అమానుల్లాఖా నొక్కా. 

దొల(ించి సర్వసామాన్యముగ 

నందజుక్రును విద్య లఫిం చులాగున. పాళ్ళాత్య విశ్వవిద్యాలయ కద 

శులప్రకారము. పాఠశాలలను 

యోగ్యు లగు ఆచికాన్ర్రునేక్త లీ. విద్యాలయముల ను లమ. 

రీతి '_ సడపుచువచ్చిరి, _ ఈ విద్యాలయములయం చారి తేజీన 

అఫ్ గాక్ యువకులు ఉన్నత విద్యానుభవముల కై విదేశముల కే(గునిమి 

త్రయ. ఇత (డు సకలసౌకర్యము - లాానగూడులాగున 6 జేసెను, ఈ 

విద్యావివయకపరీవ_ర్సనములవలన _పూర్వకాల పుముల్లాలకు స్వవృ త్తి 

భంగము వాటిల్లుటవలన నపరిమిత మగు (క్రోధము జనింప వీ రందజు. 

నమానుల్లాఖాను నకం '్రతిపత్తు చెరి, విద్యావివ యమున ..నట్టుండ 

నితండు ( అమానుల్లాఖాను ) కృృషీ.సం బంధు లగు సంస్కారముల 

మూలమున వ్యవసాయదారుల స్థితిగతులను జక్కా_నగునట్టు "గావించెను, 

నుజియు కాబూలునగరమును బునర్ని రాము. వేయించి దానికి. 

దషిలీయుండులాగున నే వేట్ొక పట్టణమును గట్టించి దానిని నిజావాస 

ముగ శీర్చజుచుకొ నెను, సై సె నికశిక్షణ మనివార్య మొనర్చి తత్ ప ప్రబంధ 

మునక్రు (గాను గొప్పగొష ప్పసై “సి నికకళాళాలల (Military Colleges) 

కళాశాలలను స్థాపింపంటే న సెన్మ్కు 

'సన్షారయలు (Officers) 

యుద్ధశిక.ణమొ సంసటకు నియోగిం పంబడిరి, -సెనికశిమణము జర్మ నీ 

తుర్కీ_ పద్ధతుల ననుసరించి నడస్రలాగున నియమింపంబజెను. విదేశ 

వ్యాపారము నఖివృద్ధి నొందించునిమి త్రము . వ్యాపారీక సంఘముల 

చేర్చాటు చేయించెను. దేశమున నాలుసదికు_లం దును ర లుబాటల 

' నిర్మించుటకైై. గుత్తదీసికొ నుటకు విదేశీయులు కొంద. అఫిలపించి 

యుండిరి కాని. దానివలన కలుగులాభము పర బేశములవారికింబోకుండు 

లాగున. నిత డట్టి కం ట్రాక్టుల నివరికిం గాని యొసయయుండ లేదు. / 

స్వదేశీయు లగు “షంజనీరలద్వారా ఈ. కార్యమును. జేయింపవలయు . 

నని ఇతనికోరిక రైయుం డెను. ఇదేవిధమున . దేశమందలి గనుల 
దీఫిక్రానవలయు "నని 'విబేశీయులు ప్రయత్నించి 

' జీంటీవజకు నందిన య భివృద్ధులతోపాటు బలీ గ్రా, 
శడియో, సీనీమా మున్నగువాని నితడు స్వదేశమున నెలకొల్చెను,. 

కాబూలునందు విళం తీ క్రీ కార్యాలయమును చెట్టించెను, దీనికిని' పా 

A : ప్రతిసంవళ్ళ 

ఆఫ్గానిస్తానపు స్వాతం గ్ర ? ప్రదినమసోళ్స్ళవమ ని నితండు. 
జో 

ధ. 
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అవ్ గానిస్తానము. 

తరము నతివై. భవముతో నెజవేర్చుచుండుటయేకాక అదేదినమున నీ 

యుత్సవములను జరిగెంచునట్లు లండక్కా మాస్కో పౌరిన్క్ జెర్ఫీక్కా 
రోమ్ అంగోరా, తెహరీకా మొదలగు రాజధానీనగరమలం దుండు 

అఫ్ గానిమం శతులకును 'ఉత్తరువులను. బంపుచుం డేకి వాడు. .ఆదిన 

మున నితడు 4 మవోవె వ భవమతొ నేనాసమేతముగ నగర వీథులందు 

ఊశళేల్క, యనంతర మచటి ప్ర ఖాత మగు మసీదునందలి చేది నధిరో 

పంచి 'జనులకు హిత RA గావింపుచుం డెను. (ప్రపంచ 

మందలి - ముఖ్యజాతులపకుమున - నియుక్తులె వచ్చిన రాయ బారుల 

కార్యాలయము లన్నియు నిచట6 గలవు, వారీలో రహ్యనురాయ 

చారియెడల నితని కెక్కు_డు పక్షపొత మని చెప్పుదురు. నూతనముగ 

విమానముల యభివృద్ధినిమి త్త మొక శాఖను స్థాపించి దాని నితడు 

రఫియపనుల యధికోరమునం దుంవెను, స్క్కన మహమ్మదీయ 

రాజ్యము లందువ లె ఈ చేశళమందును ఆ్రీలో అంతే కప్రరములనుండి 

వెలుపలి కేతెంచుటకు వలను లేక అనూర్యంపళ్య లై యుండ నితడు 

వారికి మొసంగను.- ప్రురుషులవలె నిస్ట్య్రమువచ్చిన 

పైల్ల( దిరుగుటక్రున్కు మేలీముసు(గుల వీడి మనసునకు వచ్చిన దుస్తుల 

- భరించుటకోను | స్ర్రీలవివ యమున నుత్తరువు లీచ్చుటయేకాక 'బాలకులకు6 

బోలె చాలీకలకుగరాడ ఉన్న తేవిద్యాళలయముల "నేర్చాటు చేయిం 

చెను. ఇతని తండి యగ హలీబుల్లాయొక్క_ యంతఃపఫురమున 

నఠని భార్యలు, ఉం వుడుకత్తె లెండటో జవ్వను లగు సౌందర్యవతు 

లుండిరీ, ' అమానుల్లాఖాను నారీ నందజును వదలీ పె పెట్టించి ఇష్టమువచ్చి 

నచో6 బునర్వివాహముం జేసిక్రా న నాజ్ఞ నొసం గను. ఒక పురుషుండు 

ఒక భార్యకంచు.. నెక్కువ గట్టుకొనినచో" నట్టివాడు రాజకీయోద్యో 
గమున కనర్లు యడుగ6 దలంపంబడు నని శాసింటెను, 

ఈ ప్రకార మిత(డు గావింపలడంిన సంస్కా_రములమూల 

మున కేవలము పదిసంవత్సరములలోపల'ే చేశ మంతయు నున్న తస్థితి 

నంది ఆసియాఖండమున కంతకును మార్షదర్శక మై "మెయుం డెడిది' కాని 

ఈ ఖండమువారి దౌర్భాగ్య మే యనవచ్చును, పరిస్థితులు వేటొండు 

మార్గము నవలంబించినవి, 

అమానుల్లాఖాను ఇతరులకుమా త్ర మున్న తమార్షములను 

దించుకొనుటకుంగాను ఇకీవల్క ననంగా ౧౯౨ ౪-వ సంవత్సరముచివరను 

దేజిను.. _ఈజిక్ట్, ఇటలీ, ఫ్రాన్స్; ' ఇంగ్ల ౦డ్, జర నీ పోలెండ్, 

రమ్యా, తుక్కీ?. పర్షి యాబేశములను (గ్ర గో 

విజ్ఞానము. నభివృద్ధి. నొందించికొ నెను, _ ఇట్టివిధ మగు విదేశ భ్రమ 

సంత పర్యంత మూసీరచాఖండేమునందలి రే స్వతం తృ త పరిపాలమడును 

గావించియుండ లేదు, ఇతండు పోయినచోటునం దంతయు నితనికి6 

గల్చనాతీతము. లస ఫమ్థానమలు జరగినవి, అందు ఫ్రాన్స్. బ్రిటక్-. 
దేశీయులు రెండును ఒకణాని నొకటి మించులాగున సమ్మాన్రింపవ లె ననీ. 
ప ప్రయల్నించియం డెను... = ee ం కం. ప 

మముగ సందర్శించి రన. 

|] 

లందలీ ఊ త్తమ పరిపాలనా ప 

౨, చేనావిభాగమనకం జెందిన్నప, ప జావర్లము, 

| వాని నన్నింటిని - రడ్డు చేయించెను, 

స్వ దేశమును పడి భార్యాద్వితీయు- డై = వి దేశపర్యటనమునకు బయలు | 

అమానుల్లాఖాను యాకోఫ 

౧౫౧ 

యూరాసీయా. భ్రమణమువలన నితని కమిత మగు లాభము 
కలిగె ననుటయండు సందియము లేదు. తుర్కీ_.' మొదలగు రాజ్యము 

పృణాళులంగాంచుటవలన స్వదేశమునుగూడో 

నవి త్వరీతకాలమున సున్నతి దీని సికొనిరావలయు నను ఇతని 

యుక్క_టాభిలావ మితి మోటీపోయెను 

కావున లా ౧౦ నెలల కాలము విదేశపర్యటన మొనరించి 

౧౯౨౮-వ సంవత్సరము సెప్టెంబరు నెలలో స్వదేశము నకు మరలి. 

వచ్చినతోడశే ఇత (డు తను ఫూ పూర్వ మారంభించిన సంసా్క్కారముల 

నన్నింటిని. 'వెనుకటికం శు బదిమడుంగు లెక్కు_న తీవ వృముగ సలుప 

సాగెను. పురుషు లందటును యూారఠోోపి యనులవలి దుస్తుల ధరింప 

వలయు ననియు త్ర 'లెంతమా,త త్రము స్లూశహెపద్ధతులం బూన(గహాడ 

దనియు శాసీం చెను... తగినంత. విద్యా ప్ర ప,చారము  లేకపోవుటచే నాగ 

రకతయం దెంతయో చెనుకంజిక్కి పడియుండిన దేశవాసు లేక 

లీందులకు విరోధు లగుట సంభవింప నితీని యుత్క్భస్థ్ట్యప్ర ప యత్నము 

లన్నియు. విషమునం' బడిన పాలవలె వివముగ సే పరిణమించినవి, 

అందువలన 'జేళయునం దంతటను వీదో ద్రోవోన్ని చెల ళల జాజ్వల్యమానముగ 

ఇలి67ెను. ఈ తిఠుగంాటు' ౧౯౨౮-వ సంవత్సరమున షిన్వారీల . 

విద్రో పూమతో నారంభమై క్రమముగ దేశమంతట నల్లి కొని ౧౯౨౯వ 

సంవక్ళరడు, అక్హ్రోబరుమాస సమున శాంతి నొందెను, 

అఫ్ గాక దేశమందలి జనసమాసాము నంకను మూండుభాగ 

ములు చేయవచ్చును : వీరు మళ 

గుళువులు, పలుకుబడి యెస్కవ 

“3. మిగిలిన నానా 

విధజన సముదాయము. ఒక్కపర్యాయమగ నీ మూ౭డు. తరగతుల 

జనులకును అసంతుష్టిని కలిగించు విషయములు .. ఘటిల్లుటచేతనే ఈ 

తిరుగ బాటు. సంభవించే 'నని చెప్పవచ్చును, | 

“౧. ముల్లాలు "లేక పీఠులు. 

ధారి, కవిసయములందు వీరికి 

విద్యావిధానములందు మార్పులను జేయుటవలన ముల్లాలజీవనో 

పొయముల కపాయము గలీగ నని మ్6ద చా యయబడి నది, అదికాక 

నవీనశికీతు లందటును మతగురువు లగు ముల్గాల ధారీ కోప దేశములను 

| చెడచెవినిం చెట్టసా(రి, పాలీబుల్లా కాలము సనుండేయయు నీముల్లాల కంద 

గల్పించి తొ నూరకుండ లేదు, తన విద్యానుభవములనుగాడ ఇృంపొం - అకు నొకవిధ నుగు పెన్టను ముట్టుచుం జెను, అమానుల్లాఖాను 

= బోల్టి వక్ ప ప (ప్రృచారమువలన 

స్యవృత్తుల గ హోణాట్టుకొని . 

బ్రువేశించి జీవనోపాధులగ గల్చించుకోనుచువచ్చికి. 

ప్ర భ్రమణముననుండి తిరిగివచ్చినతోడశే 

రషియకాతుర్కీ_నుండి నచ్చిన ముల్లాల - కా శయ మిణ్యోరా దని. 
యు త్తిరువు. వేయించెను. ఉపర్యు క్త క్ర-టోతువులవలన -ముల్లాలును, 

రషియకతుర్కీ.స్తానతులోని. 

అఫ్ గానిస్తానమునళ' బ 

ముల్లాలం 

' వారియెడల సహానుభూతి కల పూర్వాచారపరాయణులును మక్కలి 

కుపితు'లై సమయము దొరకిసయొడల -. పగ దీర్చికా న వేచియుండిరి. 

సెనికశికణము నిర్భంధమయు. గావింపంబ'డె నని ' మింద వాయ 

| బడినది. నికు . లెప్పుడైన ముల్గాలయొక్క_య్యు .. పీఠలయొక్కయా 



౧౫౨ 

ఆజ్ఞల నిర్వహింపవలసివ చ్చు నెడల సర్కాారువారి యనుమతిని పొంద 

వలసి యుండెను, ఇదియు. ముల్లాలకో కేపకారణమే యయ్యును, 

సె నికులను తరిఫీకుచేయానిమి త్రము తుర్కీ దేశముననుండి ఆఫీసరులను 

బిలిపించి వారిని నేనయందలి ప్రభానోద్యోగములందు నిలీపి. చేశీయు 

లను వారి క్రింద బనినేయులాసనం గావించెను. . ఈ కారణములవలన 

_నేనాసంబంధు లగు వారిలో నసంత్భ_పీయా నలజడియు జనించినవి, 
ఆర్థిక వివ యములం దెంచుక శె థిల్య మేర్చడ నూలేనము లగు పన్నులు 

కొన్ని కల్పింపంబడినవి. పరిపాలనకార్యమందలి ముదుసలు లగ చారి 

కందజకును విశ్రాంతి నొసంగి వారి స్థానములం దితండు యూరోఫు 

మున్నగు వి బేళశములలో విద్య నభ్యసించే వచ్చిన యువకుల "బేర్చాటు 

గావించెను. పని వచించిన వేశ్వీజుకార ణములవలనన్వు తంత 

యనాకోపువనితలకుం బోలె న్వేచ్యాస్వారం త్ర బ్టములను జపా 

దించుటవలనను విద్యాగంధము లేని అఫ్ ఫ్ గాక పృజాసామాన్యమంతేయు 

సంక్షుభిత మైయుం డెను. దీనికి. దోడుగ చేశమందలి వివిధజూతుల 

' వారును. పరస్పరవై మనస్యములను( బూనియుండిరి. ఇదికాక సున్నీ 

పియా పంల. ముసల్యానులు కలవామునకుం గాలు దువ్వుకొనుచుండిరి. 

'జీళ మంతయు లోలోపల నిట్లు" "సంచలి తావస్థయం దుండుటచేత చే 

. చేళహితమున కని, యమానుల్లాఖాను సలుప(దొడణిన సంస్కారము 

న. విపరీతీములుగం బరిణమించి తుద కితనిని రాజ్య భ్రన్హునిం 

. ఉన్నటు ల లుండీ ౧౯౨౮-వ -సంవక్ళరమున నవంబరునెలలో 

జలాలా బాదు ప్రాంతమందలి "తెగవారు తిరుగంబడి 

సర్కారు కార్యాలయములు లోనగువానిం దశలంబెట్టిరి, అమానుల్లా 

ఖాను పృభుత్వమున్కు ెనికలంను . చేయగడణగన “ప్రయత్న ముల 

మూలమున నీ విద్రోహ మొకప్పుడు శాంతించుచు, మరల మరల 

" జెలరేయచు డిసెంసురు గా౨-వ 'శారీఖువణికును జారీ 'మైయుం డెను. 

ఇచేసమయమున నీ వి ద్రోహవాయువులు ఫూర్వవర్షి తము లైన యసం 

తుష్టిప్రచేశములందు. పృసరించి పని చేయసాగినవి, మింద వచించిన 

పీన్వారీ 

WT 
కారణములవలన విముఖత్వ మూనియుండిన జాతులవా రందటును | 

కాబూలునగరమునకుం దూర్పునను దక్షీణమునను జెలశ్రేగి యమా | 
నుల్లాఖాను | పృభుత్వముమెం దిరుగంబాబు గావింప ప్రోత్సహీంచు 

కొొను వారును పరస్పరము కలహీం చుకొనువారునై చేశ మంతయు 

కల్లోలమయు గానింపసాగిరి. చక్కెర, కాగితముల క రాగారముల నిమి 

త్రము 'విదేశములనుండి బృహదాకారముగల యం,త, త్రము లీ దేశమునకు 

వచ్చెను. 

హరీఫ్. ఆజ్ఞానుసారము శవములను భూమియందు బాతివేయుట మాని 

యాయం త్త ములందు( బడబైచి తగలంబెట్టించెద 
రని అమాయికులు, | 

మూఢులు విద్యావిపానులు నగు. జనులకు బోధించి వారి నందజి 

. నమానుల్లామె పంగ త్రిగట్టం ర్రోళ్సహించిరి, 

ద్వేవవూరికు. లగు మతగురువులు వీపలు గలసి కురా కొ, 1 

|| 

మొదలుకొని హవీబుల్లా ఖాను ఆను పేరు 

ఫ్ గానిస్తాన ము 

ద్రోపునై 
శానుల నందజను ప్రోవుచేసీ కొని యమానుల్లాఖానునకు ప్ర, 

మును వహీంచెను, తం డు శ్హరనీమలయందలి కలు ఇబాకాయం 

ప్రభుత్వమున కెదురుడిరుగ నువ్వి ళులూరుదుం కిన అగ 
తినాయకి త 

| దలి ఢక్కు_నామక గ్రామవాసి యగు నొక గొప్టలకాపరీ కొడు 

కనియు ' మొదటినుం డియు నీచవృత్తుల కలవాటుపడ తుదకు దొంగ 

లకు సనా రయ్యె ననియు నశేకుల యభిప్రాయము, ఇకీయ ఘన 
మును పవిత్ర వంతము నగునొక సయ్యదునంశ 'సంజాతుం దిని మణీ 

కొందు దలపోసీయుండిరి* కాని యనంతరకాలమున నితం ఊగపణేీ 

చిన క్షుదృవర్హన మితం డట్టి సద్వంశడాతుం వనుటకు సందియము 
కలుగ(జేయుచున్న ది, మవహామదీయమతమును నాశనము చేయ 

బుట్టిన కాఫీర్ అని అమానుల్లాఖానును నిందించుచు, తొ నొ (రక్ష 
మును బునరుద్ధరింప జనించిన పెగంబరను అని ఉొంబములను గొట్టు 

కొనుచు ముల్లాల నందజను దన పక్షమున కాకర్షింపం గలిగాన్ను 

ఇతండు విప్లవకారుల నందజను వేనవేలుగ6 గహార్చుకొ ని కాబూలును 
జయింపవలె. నని తిన్నగ౦ దన్నగరాభిముఖుంతై. నడవసాగాను, 

నిజమున కితండు నిరక్షురకుక్నీ, మూర్థండు, అవినీతిపరుంకు అని ఇలకు 
కాబూలు పట్టణమున జేసిన యకోచారములు హీంసలు (స్కబల 
సాక్యుములు. కాని విపరీతవ _ర్రనాన్విత యగు రాజ్యల,క్నీ ఒక్క 

సంవత్సర మంతయు. నితనిసే వరించియుం' లోను, చేళనుండులి ఇట్టే 

పరిస్థితులను గమనించి యనూనుల్లాఖాను శాను గావించిన సంస్కార 
ములను గొన్నింటిని రద్దు చేయించెను. కాని యప్పటి* పరిస్టిగులు మితి 
మిటీపోయినందున నతని ప ప్రయత్నము లేమియు సాగవయ్యెకు, 
అంశ ౧౯౨౯-వ సంవత్సరము జనవరీ మాసమున రాజ్య నీింహాసన మును 
తనసోదరుం డగు ఇనాయతుల్లాఖానుపరము. నీ అమానుల్లాఖాను 
కంథహార మునకు వెడలిపోయెను, గాంధార ప్రాంతీయు లితనిప మును 
వహించి బచ్చాతో యుద్ధ మొనరింప సంసిద్దు చెరి. కొల౮దిచినము 
లే ఇనాయశుల్లాఖాను మె కము కాబూలును ”బడనాడి కం? హోరయు( 
జేరవలసీనవాం డయ్యెను. ఇంతలో బచ్చాసాకో తనమా (లతో 
కాబూలుపట్టణమును జయింప(గ బెను. రాజధాని తనవళ మైనది 

పెట్టుకొని బచ్చా రాజ్య 

ప్రుభుత్వమునుహర్చి వేటుగ 

క్ర ందులు గావించె నవి కస ్వతుకాల కట ల 
క్రి ఏ లు అట కంఫిపోరమునం 
దమానుల్లాఖాను కొంత సేనను సమహార్చుకొవి బచ్చాను నెచలంాట్టు 
టకకలాను గజినీపట్టణమునకుం బోయి యచట నుకాము గావించి 
యుండెను, ఇచేసమయమున బూర్వము అమానుల్లా క్రి క్రింద సర్వ 
సేనాధిపతిగం బనివేస్తి కొంతకాలము ప్రాన్సులో అఫ్ గానం 8x 
నుండి యనంతరము చేహారోగ్యము తప్పుటచే నప్పటికి పారిస్ నొసగర 
మున విశ్రాంతిని 7 లై కొనుచుండిన నాదిర్ భాక్ అనునతండు తన జేళేయు 

పాలనము గావింప మొదలి డెను, ఇతని స 

వర్ణ ంచు టనవసరము, 

ఇట్లు నళ నంతయు సంక్షుభిత మగచున్న తరుణమున బచ్చా | నందలీ వి వి స్రోవాముసు గూర్చి వినినతోడచ్చే తేన ముస్తరు సోడరులతో న నాళ యకుపేడగల: బం దిపోటుడొంగల శాయక డ్ండు శాఖ హిందూ దేశమునకు . వచ్చి హెందవ శుభే చా స స సమ్థానవుూ- రష్టిక ముగ 



సంప! 

అఫ్ గానిసానము 

స్వజేశము నుద్ధరింప సమక ట్రైను. ఇతంయ. ెసావరుమిందుగ ఖోస్ట్ 
ప్రాంతము “48 సీ నాన్నా వాయుల ముందు గావింప దొర6కొ నెను. 

న్ ముగ్గరు సోదరులును వేలువేటుందిక్కు.లకుః బోయి సేనల సమ 

కూర్చ ముదలిడిరి, అచేక స్థానములందు ఫ్రి కోపజయములున్సూ 

పోవుచుండెను, ఇక్కడీసమూబారము లి ట్లుండ నట గజినీమొద్ద 

నున్న ఆకూనుల్లా ఖాను నే నలం తశకలహాములు జనించెను, వేర్వేలు 

తెగలవారు పరస్పరము పోరాడసాగిరి, అమానుల్లా ఖానునకు వీరిని 

సరూధానపలు చుటయే దుర్భృట మయ్యెను, ఇట్టినేనతో శత్రువులు 

జయము గాంచుట ఆసంధ్రన మనియో లేక తనయునికియే ఈ కలనా 

ముల శన్ని ంటిశిని కారణ మని తలంచిమో ఇత: డాకసీ కముగ 

రణరంగ మును విడనాడి శకంగహారమును తన 'ాపనులక'ది యస ఆలీ 

అహొనుక్ వాకా ఆనుసతనిపరము చేని 'స్వపరివారసమేతేముగ మే 

శిలలో చనును స్రీన నునోద్ద రైలు నందికొని క్వెట్టా, ఢిల్లీ నగరముల 

మూందుణా పోంబయి చేరి యచటనుండి ఇటలీకి "వెడలిపోయెను. 

ఇనాయకుల్లాఖాక మున్నగు మణికొందటు పర్ణ యా టేశమునకు బెడలి 

పోయిరి. 

దం 

_ చాదిర్ఖాను (౧౯౮౯) = ఇట నాదిర్ఖాను దేశమున 

రక్షపొతము లేకుండ బచ్చాసాకోను రాజ్యముననుండీ తెల! 

శ్ర యత్నము లోగరించెను. - కాని ఇతని మసోరథిము 

సిద్ధి పదయ్యకు. చాడిరొఖాను కాంతికిన్సి 'సమాధానమయునకోను 

శయలతి రి రచుతయుండ , బచ్చాసాకో ఇకని. తలను ఖండీంప(బనిచి 

చిని చద్భిన గానిశీ నుంచి బహునూస మియ్య(బడు నని భ్ఞుగేన, 

(ఇయు శాబించెను. ఆంత యుద్ధము దక్కు. వేతెంసుమార్దము 

శీవందున జాడిన్ ఖూనున్యు అరోని శ4దరులును దాము ప్రోవుచేయం 

గలీగినన్ని సేవలమ గూర్పికొని కాలూలుమోఃదికి తల కాళ హర్దమునం 

జోండొడంిరీ. ఇకే రరుణమునందు మాస్కో. నగరమున ఆఫ్ గాక 

మంక్రిగ నుండిన గులాం నలీఖాకా అనుసతండు తసకు దగ్ఞజగ నున్న 

అఫ్ ఇక తుర్కస్తాసముం జ్జ యచట రాజపతావలంబు లస 

పటా రాలాతివ నీ సమవనార్భుశొని యు త్తిరముననుండి శాబూలును 

ముట్ట కించుటకు అందోడ6 ను, 

ఈ ప్కళార ము నాలాగ ప పృక్కలనుం తీయు ఆక రృనుణప్రయ 

ర్నగులు జర గుచుం కినను ఒశరిపార్త మణియికరికీం చెలియతం డేను, 

భాలుగుబై ప్రులండియు నుసకృమించి బచ్చాను బట్టికొ సవలయా 

ననీయీ నాదిర్ ఖానుయుక్మ.. అధ ప్రాయము. బచ్చాపక్నేరూ ననలం 

బించినవారు కనుక క ననుగ నాదిర్ ఖాను పృక్కకు మురలిరాసాగీరి, 

చిన్న చిన్న షోరాటకనలు భలివీయు, నుప దేశీయుల నొసంగియుు సభల 

నోనరించియు. నిత డణీకజారులను నురల దనపతుమూ నకు రాంబట్టు 

కొనెను, ఇటులే బాదిర్ఖానుసోదరులును (వృయాణయుల సలుపుడు 

శాబూలును 'సమోవించిరీ, చినరకు.ఆక్టోబరు ౬ఒ-వ తారీఖున బాదిర్--. 
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 ఖానునే సమ్మానితుం డయ్యెను, 

ద్రూరాత్యాచాగముల. మూలమున నఠ్యంతరోహావేశులై సమయము 

౧౫3 

| ఖానుసోదరులలో నకం డగు సావలీఖాను కాబూలును ముట్టడించి 

లోంబజిచికొ నెను, అంత బచ్చాసాకో కొన్ని దినములపర్యంతే ము 

_కాబూలునందలి ఆర్క్ నామకదుర్దమున బం దీకృతునివ లె నుండీ 

అన | 

మానములును గల్లెను. కాని ) జై క్యోశ్చాహముల విడక నాదిర్-ఖాను | 

తూర్పుడికు. ననుండి రాజధానికి నభియుఖు(డై ముందునశే సాగి 

తుదకు ఆకోటకు6 గన్నమువై చి దానిద్వారా పాతీపోవుట కై ప్రయ 

త్నించెను కాని విఫలుండై శీ త్రువులచేతం జిక్క్కవ డెను. నాదిర్. 

ఖానున శకీరనిని జంపీంచు నుద్దేశ మన్నదో లేదో తెలియదు. బచ్భా 

యనుచరస మేత మగ? బట్టువడి నాదిర్ ఖానునధీనమున నుండ నొకనా' 

డౌకవిందు జర గను, అందు బచ్చాసైఠతము ఆవ్యానింపయబడీ నాదిర్” 

ఆతరుణమున బచ్చా సలిపియుండిన 

నకు జేచియుండిన అఫ్ గాకొవజీరు లతనిన్తి అతని యనుచరులను 

బంధించి కొనిపోయి ఆర్కో_దుర్ట్ణముమొక్క_ అగడ్తలో కొన్ని దిన 

ముల క్రీ ౦దట'నే అలీమహమ్లుడ్ జాను ఏ.ప ప్ర చేశయన బచ్చా-అజ్ఞల 

(స్కకారము వధింపయబగెనో కీ ప్రజేశమన బచ్చా ప్ర భృతులను బడ 

వైచి తుపాకులతో ¢ గాలి చంపీ యావల నాకళీబరములను కాబూలు 

ం వాడ . శ్ర నగరవీశులందు వ్రేబా (గట్టించిరి త్ర ఈ ప్ర కార మా నడుమం,ర్రేపు 

సీరి నందిన బచ్చా ఎంతత్వరితముగ విజృంభణ నుం చెనో యంతత్వరిత 

ముగ పతనమును బొంబెను, నాదిర్ ఖాను మొట్టమొదటనుండియు 

జనులయెన్నిక ననుసరించి ఆఫ్ గాళ్ దేశపు పాలకుని నియమింప వలయు 

| నని అభిప్రాయము గలిగియాన్నందున నట్టి సమావేశమున కె డు 
వే చం 

త్నింపసా "గొను, 

అనంతరము ఆఫ్ గాకా జూతీయసమితి (National Assem- 

bly )నారున్ను  వినిధజాతుల ప్రతినిధులును సమావేశమై నాదిర్ 

ఖానుెనీ సీంచోసన మధిస్టీంప వేండుకొనిరి, 

శేళపోయినను, 

ఇతం డెందుల కివ్హ్లయు 

(ప్రృజలకో ర్కెెను దిరస్క_రింపయజాలక రాజ్యభాగమును 

 వహించను. కరువాత నిరండు నిందుదర్చారునందు పజల కప జేళము 

నొసంగుచు వృసంగవళేమున అమానుల్లారాజ్య కాలము. అఫ్ గానిం 

ఇతిహాసమున స్వర్తామరములతో లిఖింపండు ననియు అళండు 

గావిందిన నీతి నియమాదులన్కు రాజ్య ప్ర, ప తాళిని _ అనుసరించిరమే 

ముందును రాజ్యము శానింపంబడు ననియు వాష్టానము సలిెసిను, 

అటుసీమ్మట కోహీడమకొ మున్నగు కొన్ని ఇలాశాలనుండి విద్రోహ 

వార్తలు రాసాగినవి కాని నాదిర్ ఖాను నాని నన్నింటిని 

జయపఫూర్వకమున నడంచివై చెను, అంతట యూరోులోని చ్రుళు 

రచులున్సు బండియాదొరత నమువారును. నాదిర్థానును . అంగీకరించి 

కనురను రాయ చొరులను ఆఫ్ గాక దర్చారునక6 బంపీరి, చాడిర్ 

ఖాను ఆపృమత్తుండే స్వచేశముయొక్క_ భాన్యోదయమునవై సకల 

విధముల! (బి చై యల్న్ముల సలుఫుచున్నట్లు వార్తాషతి త్రిక లనలన6 చలి 

యుచున్న శ ల ర 



iv 

అఫ్ జలు ద్ద కో మిర్ -- నూరతునవాబులలో నొకండు, 
(శ్రీ ౧౯వ శతాబ్దియం దిత(డు ఇరువదియొక్క_యేండ్లు రాజ్య 
“మే బెను, 

అఫ్ జలుడ్దాలానవా బు — పాదరాబాదు నిజా 

ములలో నెకడు, ససీరుద్దాలా కుమారుడు. డీ శే ౧౫౫౭-వ 
సంవత్సరమున సింహాసన మెక్కె_ను, (క్రీ, శే, ౧౮౬క౯-వ సంవత్సర 
మున నితందు మరణీంచెను. 

అర్ జుల్ ఖా౯ — ౧ అక్బరుచక్కవ ర్తి కిం ట్తౌణ 
(మ్రీయమం త్రి మైన అబుల్ ఫజల్ అనువానికుమారు(డు. జపహోంగీఠు 
రాజ్య కాలమున డీ: శే ౧౬౧౦లో నీతఠతండు బీహారు చేశ ము నకు 
సుబేదారుగ్య నన6గా గవర్నరుగ నుండెను, శీ శే ౧౬౧౩ లో 
ఆ గ్రాపట్టణమున మృతం డయ్యెను, 

౨, షీరాజ్ దేళజు(డు, మొదట 
నితనిపేరు ముల్గానుక్స్ ఊల్గా. తండ్రిపేరు అబుల్ హక్. జహాంగీరు 
చక్రవర్తి యిీతనికి ఆమోర్ పదవి నిచ్చెను. ౧౬౨౮ లో నీత్రనికి 
విజారత్ ఇకుల్ అనునధికార మొియ(బడెను, ౧౬9౮లో ౩ 
పదాతులకును ర్కోంం౦ం౦ల గుజ్రములకును మన్సబుడా రాయెను, 
డెబ్బదియేండ్లు బతికి ౧౬౩౯ లో ఆగ్రా పట్టణమున మరణము 
నొందెను. ఈతడు కవిత్వము చెప్పు వాగు. అలామి యన్నది కవిత్వ 

లని 

సంబంధమైన యీిళతనినామము, 

9000ల 

3. విజాపురపు నవాబులయొద్ద 
నుండిన యొకసరదారు, ఇతండు మహమ్తదు ఆదిల్ కావాయొక్క_ 
దానీపుత్రుం డని కొందటు వ్రానియున్నారు.! వాఈ యసను ప్రాంత 
మునకు నితండు సుబేదారుగ ౧౬౪౪ మొదలు ౧౬౫౮ వజకు 
నుం 'జెను, శివాజీతండియైన శవశిజీకిని పీనికిని వై రము కలదు, కవిజీ 
"పెద్దకుమారుండును. శివాజీకి నన్నయు నగు సంభాజీ క రాటకయుద క్ష BE థి ములో కనకగిరిని పట్టుకొనుటకకై పోరాడుచున్న ప్పుడు అఫ్జుల్ 
ఖఫానునిమోసమువలన చాక(డు చంపంబజెను. ఈతండు విజాష్రరపు 
నవాబునొద్ద శివాజీని బట్టి తెచ్చెద నని (ప్రతిజ్ఞ చేసి ౧౬౯ సెస్రైం 
బరు నెలలో బయలుదేటను, అప్పుడు శివాజీ. రాయగడముమో (ద నుండెను, అఫ్ జుల్ ఖాను ప్రూనామోందెక్తి రాకుండ దగినయేర్సాట్లు 
చేసి యాతండు (వ్ర, కౌపగడదుక్ల మమో డికి? బోయెను, శివాజీ స్రశా 
పగడ ముమోచ నున్నా. డని విని అటు వెళ్ళేవలె నని అఫ్ జుల్ ఖాను 
పంథర పురము, తుళజాఫ్రరము మాణకేశ్వరమ్సు కరకముబోచ్చే శంభు _ మహా దేవము, మలవడ్కి రహీమతపఫ్రురము అను శానముమలమోందుగ _ వాఈపట్టణముం జేరెను, పంథర ఫపురములోనివిళల దేవున్ని 

_ మున భవానీదేవిని విధ్వంసము చేసెను. ఇందుబే 

తుళజాప్రర 

హీందువులకు నాళ 

Rn 

అన్ జలుద్దీకొమీర్ _అ్నర్ 
నివై మిక్కి_లీ కోపము వచ్చెను, వాయీకి6 జేరి యాత. డా గ్రామవ 
నకుం గులకరణి (కరణము ) అయిన కృష్తాజీ భాస్కరుం డనువాని॥ 
శివాజీయొద్దకుం బం"పెను, శివాజీయు6 దనగుమాస్తాయైన పంధాజీగోకీ 

' నాథుని ఖానునియొద్దకుం బంపెను. తాను భయపడితి ననియు, విజా 

పుర ఫునవాబునొద్దకు వచ్చెద ననియు. శివాజీ ఖానునకు న _ర్హృమాన 
మం సెను, (ప్ర తాపగడము క్రిందను - అఫ్ జుల్ ఖానునుు ళివాజీయు 
మొదటను. గలసికొనునట్టు ఏర్పాటు జర గాను, . అందుకై యొకమండ 
పము కట్టంబడెను, శివాజీ ఆనఖిశిఖఘము కవచమును దొడుగుకొని 

 తానాజీని వెంట! దీసికొని వచ్చెను. ఖానును ఒక్క బంటుతోడే 
పల్లకి నెక్కి వచ్చెను, ఇద్దబును మొట్టమొదట కా6గిలించికొనినప్పుడు 
ఖాను శివాజీని తనయెడమచంకలో నా త్తిపట్టి క శ్రి వేటు "వేయ! 
బోంగా. శివాజీ తన చేతనున్న పులిగోళ్ల తో ఖానుపొట్టలోే గృుచ్చెను: 

"ఆంత మోసము మోస మని ఖాను అజచి శివాజీ నె త్తిమో6ద6 గ్ర 

సెను క ' a రముదదొం ను? 
దొబ్బ వేసెను కాని శిర స్తాణ మున్నందున నాచెబ్బ వ్యర్థవ రాను 
ఇంతలో శివాజీ తనక్ష త్రీతో ఖానుని భుజముపె దెబ్బతీసి పొట్టవజికు( 
జీల్చెను, అంత ఖాను గత ప్రాణుల చలం బడియె. ఖానుని ఫీను€ 
గును పల్లకిలో చేసిక్రాని బోయీలం' తీసికొనిపోవంజొచ్చిరి. కాని 
శివాజీ సైనికులు బోయీలను జంపి ఖానుతల ద్రుంచి కోటమిందికి6 
దీసీకొనిపోయిర. 

ర, ఒజకపారసీకకవి. ఇతని ఫూ ర్తి 
యెననానుము మీర్ మహముద్ అఫ్ జుల్, ఈతడు ఢిల్లీ చృక్కవర్తీ 
మొన మహమ్హద్ షౌహకాలమం దుం డెను, శ క, ౧౭౩౮లో మృకు( 

వ్రావిన్సెన్ 
( ప్రయాగరాజభానిలోని) బిజ్నూనుజిల్లా నాగీచాశాలూకాలోని 
యొక గ్యామము, జనసంఖ్య ౬,౮ ౭5, ఇచ్చట నొకకోటను పదునెని ' 
మిదవళ ఆాబ్టిమధ్య కాలమున అఫ్ జుల్ ఖాను - అనువాడు కట్టించెను, £ 
౧౮౫౭ లో తికుగంచాటుకాలమున . - ఈకోట పడంగొట్టయి డెను. 
ఇచ్చట మంచి నే. బట్టలు దొరకును, 

అఫ్నర్ మాలు పీ హోరులాోని గయజిల్లా నవడడివిజన్ 
లోనియొక' పల్లె, : దీనిజనసంఖ్య ౧,౦౨౨. ఇదె చిన్న పల్లె యెనను 
సూర్వచరితృనుగుణించి దీనిక్తి ఖ్యాతి వచ్చెను. ఇచ్చట. ౫ ప్త 
శాఖలు రాజ్యము చేసిననాంటి వరావావి గృహ మొకటి దొరను, 
దీనిపిగాంద నబ్బుతేమైన పనితనము చూపంబడినది, చూచుటకు చాల. 
సౌగసుగ నున్నది, _ఉత్తరస ప్తరాజులవంశమును వర్షించు శాసన మొకటి యిచ్చట దొరకినది, ఇచ్చట బూడిపోయిన పూర్వకాలపు, దేవాలయ మొకటి కలదు. దీనియొక్కొ_ చెక్క_డముపని బీహారు . బేశమునందలి యితర దేవాలయముల మిందిప నిక ౦కు నంతయో దర్శ : | నీయముగ నున్నది 

1. మరాఠీ రయాసథ్, (మరాటిఖావ), ెండవకూర్చు 3౪ పుట... 2, Inscriptions of the Early Gupta Kings and their 540౧౭55075 by J F, Fleet, .. 



అ ఖృదీలు 

అ ఫ్రీదీలు' — సపఠానులందలీ ఒకశాభీయులు, మిగుల 

బలశాలులు. కోేహాట్సొ జెవోయాకీలోయలును, తిరాపీళఠభూములును 

గల _ ససెన్ కేసాపర్వతములయొక్క_ తూర్చువై ఫునందలి శాఖ 
లన్నియు - వీరినివాసభూములు. వీరి ప స్క దేశములకు ఉఊత్తరయుగ కై బర్ 

కనును వ్యాపించియున్న ది, రిరాపీకభూమి సముద్ర ద తలముననుండి 

సుమారు ౬ ౭ వేల అడుగుల ఎత్తు కలిగియుండును, నివే వైశాల్యము 

౬ లేక ౭ వందల చదర పుమైళ్లు, ఇందు మెదాకా, రజ్ ల్ వరక్క, 

బర్యా మస్తురా అను ుురులుకలవి జననివాస సయోగ్యము లై నవి అయిదు 
లోయలు కలవు. వీనిలో 'మెదాక్కా మస్తురానామకకందరములు 
౬౦౦౦ల అడుగులకం చె నెత్తయి. మిగుల మనోజ్ఞ ము లె యుండును, 
ఇంతే ఎత్తును దుర్తమమున్ను అరణ్యమయమును నగ పీఠభమి యయిన 
కారణమున నే ఇత రులదండయా శ్ర, లకు లో నుగాకుం డెను, అఫ్రీదీ 
ప్రాంతములకు నాలుగు ప ప్రక్కలకు" "పెపావరుజిల్లా వ్యాపించియున్న ది, 
డూ ద క్రరయున మోహామందులూ పడమట షీక్షా వారీలు డకీ ఇమందలీ 
బర్కా బజర్కనునులందు ఓరక్ జాయిలు, బంగషు లను జాతులు 
వాసము చేయుచున్నవి. 

ఫ్రీదీలయాక్ప త్తి తినిసటేంచి నిజమైన వివయము 'లేవియును 
శెళియను ఇస్రా, యేల్ వ ంకేజుల మని వీరో చెప్పుకొనుచుంురు, వీరీ | న 

| గాదు. ఈకారణమున దోపిడిగాండ్రను సీరనుండి 

_ నాకలమింద6 బడి దోచికొనిపోవుచుందురు. లోయ లన్నియు వీరియధీ 

HR 

రూపళేఖలు సెమిటిక్ జాతికీ. జెందిన యూదులనుబోలీ యుండును, 
"హెరోడొటస్ వీరిని అపరితయి (Aparytai ) లని పేర్కొని 
యుండెను ౨౦౦౦ ల కిటీవల వీరినిగుతించిన వృత్తాంతవి శేషము 
లేమియు దొరకవు. కాని ౧వ శతాబ్ది ప్రాంతమున వీరు తిరా 
(ప్రదేశము 'న్నా కృసించుకా నిరి, కొంత కాలమున కాచుట్టు ప కు చుకు_ల 
సౌండు ముటీకొన్ని జాతులవారు వీరి నోడించి యా ప్రాంతమనందలి 
కొన్ని భాగములను వళశపజుచుకొనిరి, * జవహాంగీరు కాలమున శీరక్ 
జాయిల జయించి వారినుండి తమ శాంతము లన్నింటిని బడ యంగల్లీ రి. 
అక్బరుకాలమున వీరు నింద్యమగు రోషానియా నమక మతము నవలం 
బింప నది అడంచివేయణబుడైను, 

కూకీ ఖేల్ మలీక్ దీకాభేల్ళ్ కంబర్ ఖేల్, కమర్ ఖేల్, జక్కాా 
ఖేల్, సీపహ్, ఆకాఖీల్, ఆదంఖీల్ అని అ ఫ్రీదీలలోే నెనిమది అంత 
రోలు కలవు. ఆదం ఖేలంలు కోహట్లోయయందును దానిచుట్టు 
చట లను నివసీంచుచుందురు. సాధారణముగా పీరు స్వస్థానములను 
వదలరు, తక్కిన తెగలవారు కె బర్ కనుమయందునుు సెపావరుచుట్టు 
(ప్రళభ్రాలను నివసించుచు గెండకాలమున తిరాపీకభూమియందలి 
కలప జేళములకు చెడలిపోవుచుందురు. వీరు మిగుల స్వాతం త్ర § 
స్వభావమును గలిగియుందురు. ఒజకరీయధీనమున నుండుటకు 'సమలతిం 
పరు, వీరికి నామమాత శ్రమున కొకసస్తారు ఉండును గాని రాజకీయ 
వినయము లే మైన వచ్చినచో ఏవరిమకము వారిదే. వీరీయం చేదైన 
వివాదము సంభవించినయెడల దానిని దీర్చటకు సనారునకును శక్యము 

పట్టుకొనుటశే 

వలకుకాదు, వీరిచేత నియమముల నవం బింపందేయుటకు. వీలు లేదు. 

జేసానుటనముసందు వీరు మంచి ఒడ్డు పొడుగును 'గలిగియుందురు, 
దృథగా,త్రులు; విశాలముఖులు, ఉన్నతనాసులు, విశుద్ధమగు శరీర 
చాయను గలిషియుందురు, స్వ దేశపుపర్వతములందు యుద్ధ మొన 
రింప నిపుణులు, కాని అన్య బ్రా పాంతముల కేయణినచో సాధారణముగా 

రోగముపొ లగుచుందురు. కపటమునకు స్వార్థము నకు ౬ బుట్టినిండ్లు - 
ఒకరిని విశ్వసింపరు. 'ప్రరులు, కాని నమ్మక మిచ్చినయెడల నోళరిని 
రకీంచుటకు స్వకీయ,ప్రాణములనై న వడలుదురు, టిమ్ నేనలందు 

' నొకరులుగం గుదిరి వారిని మెప్పించినవా రేకులు కలరు.  హీందూ 

సానఫుసీమలనుండి వీరు నివసించు ఇలాకాకు సుమారు. ఈం మె 
ళుండును, అత్యున్నతములు, దురారోహనులునై న హీతువున ఖీరం 

గులు మున్న గువానితో ఏరిస్టానములకు 6 బోయి పోరాడుట కష్టము, 
ఈకారణ్యమున నితరులవలనిభయ ము 'లేశమైనను లేక నిరంకుళు లై వర్తి రీం 

ఫుచు ఉరీడియుండి బి (బటిమ్ఇలాకామాందంబడి వోచుకొను చుందురు. 
ధనాఢ్యులన ప్ర ప,జలను దొంగతనము? దమ, ప స్క దేశములకు గొంపోయి 

చం"పెద మని బెదరించి వారినుండి పుమ్మంమన (దృవ్యమును లాగి 
ఒకొ్క_క్క పర్యాయము సింధు నదిలో ని 

నమం దుండుటచే వానిమూర్టమున శెట్టియపాయము కాని కోలుగకిరండ 



౧AE 

(వృయాణములను గావించుకొనునిమి త్తము ప్రావీనకొలముననుండి ఈ 
పాంతముల నేలీనరాజులు వీరికి కొంత సహాయకవేకనముల నిచ్చి తమ | | 
వశమున నుంచికొనుచువచ్చిరి. గజినీరాజుల్కూ మొగలులు. దురానీలు 

సిక్కులు మొదలగు | పృభుత్వము చేసినవా రందటును సహాయక" వేతనము 
లొసంగుచువచ్చిరి. కాని సభ్యత, సౌజన్య ము లనునవి వీరియందు 

నితాంత మభావము లగుటచే వీ శవరితోడను సదా గృావమున వర్తించి 
యుండలేదు, వీరిలో చురూరత్ ఖా౯ా అనునత(డు 'మిగుల చ్రనీర్ది 

కెక్కి యుండెను, శావామూజా. ఇతనికొమా నైలయం దొకతెను 
చెండాడియుండినందున నతండు భారకవర్గ ముననుండి పరుగిడిపోయి 

నప్పుడు చురూత్ ఖాక్ గృహమందు దాంగియుం డెను. | 

మున నా లోయలనుండ రాకపోకల సలుఫువారిషదార్థ ములమో (దను 
పన్నులను గట్టి వచ్చినమట్టునకు (ద్రవ్యమును "ర? ుట్టుహొనుదువచ్చిరి, 
ఇంగ్లీ హషువా రాయిలాకాను లోంబజుచుకొన్నతరుణమున ఆ శీ దీలు 
చమ తిరాప్ర, డేశయమనుగూడ ఆంగ్లోయ రాజ్యము లో గలివికానుళ డని 
వారిని వేడుకొనిర(ట! కాని. ఏరు వారీస్వాతం త శ్రమను గౌరవింప 
వలెనను నుర్జేశ్రముతో న్యా ప్ర దేశమును గ వ్వైకొనవైరి. మజీయు వూర్య' 
పరిపాలకులపదతి ననుసరించి క బరులోయను. గాపాడుటకొజకు. థి 1 యొక్క. యాజమాన్యమున జవాకీలమోింద శెండవపర్యాయము దండ 

(యా శ్రీ జర న్న ప్రే య౦ంతే!కకలహములమూలమున నాప పదో మెప్పుడును ఉప ద దృవకర మే గను కొ వాటులోయ యొక్క_ కాప్రుడలకు(గాను వారి 
' కొసగణజడుచుండిన మాసిక మును దగ్గించపలసీనదెగా 'నొ'సం వత్సర మున 

: ! నిండియా,ప ప్రభుత్వమవారు , ప పృతిపాదనము గావించిరి. ఆకారణమున ఆ శ్రీ దీలయందలి వివిధళాఖలవారికో. ' చేజువేటుసమయము 
లందు బ్రీటికవాికి బో రాడవలసినయవసరము కలంగు చున్న ది, 

ఆంగ్లేయులు - వీరికి సహాయకభ్ళతి చేర్పాటు చేసిరి కాని. పేర 

యెయుండెను, పం 

ఎ టవలు ఇవా 
స 

౧ కోవాటులోయయందలి అ ఫీ క్రీ దీలమి౭దను శ్రీ ధు 
౧౫౮ 0-ప సంవత్సరమున సర్ కాలిన్ కా౦పాచెథ్" జకదండమ త 
కావించిన, "పేషావర్శొ కోహటుజిల్లాలను బ్రిటిమ్వారు వశము చప 
కొన్న సమయమున వీరిక్రిని ఆదం ఖేలులకును సంబంధము కలిగెను, అంతకంబూర్వ మాయిబా కాలను చాలించిన ప పృభువులవీతి ననుస రించి బ్రిటివ్వారును ఆదం'ఖేలులక వారీళోయను ప కాపాడునిమి త్తమ. చ ద్రువ్యసావేయ్యము చేయుటకు ఒప్పుక్రొనిరి. అయే. 'జరసచువచ్చెను, కాని ౧౮౦-_వ సంవత్సరమున వేయిమంది ఆ శ్రీ దీలు గుమికూడి కోడ్లు వచేయువారిమాందం ఒడి బడి ౧౨ నురీని జంపి ఆట్జరన గాయప పలిచిరి, | మె శోడ్డర్వారా చ్రటిష్నేనలు మొదలగునవి పారినిపాసస్తాన మలక్షు 

థి సీత్రహగన్కు = సులఫ్ముగను. చేజుటకు.. సదుపాయము 'లేర్చడును , 

(| 

యాతగవు దీర్చెను, ..- 

కావున వీనిని వేయుట "వారి కభిమతము.. కాకుండెను. అప్పుడు 
కాంవ బెల్ 3,౨౦ 0. మంది సెనికులతో. బోయి-వారినందజను శిక్షించి 

టీ 

౨. బోర్ గ్రామాదులందు. నివసీంచుచున్న జవాకీ_-అ ఫీ (ప్రేదీలమోంద 

క్రీ శ. ౧౮౫౩-_వ ఫంవర్భరమున నొకదండయా త్ర, జర గను, 
| వెనుక కోవాటొలోయయందలి ఆఫ (ఫ్రీదీలు  తిరుగయబడినసమ యమున 

జవాకీలు శమమార్దమును వాడుకొనుట క కిచ్చిరి.. కాని తుదకు వీళు వారి 

కం దువ్దులుగం బరిణమించిరి, అందుచే తీ స్ ౧౮౫౫౩౨-వ సంవ 

త్సృరమున ౧౭౦౦ల. మంది-సెనికులు గల యొక్త' బి చ్రీటిమనేన వీరిమోంద 

| దండె త్తి వీరిశేం దృస్తాన మగు బోరీని నాళరమ గావించెను, జవాకీీలు ఆక్చరురాజ్య కాలమున వీ రందటును మహమృదీయప్యతిరి క కృమెన | Ue. 

మళము నవలంబించియుండిరి కాని కాల క క్రమమున నది యడంచిబేయ6 . 
బడినది. పీదప వీ రందటును మొగల్ సే లాం జేరినందున సహాయక 

_ వేశనముతోపాటు కై బరుకనుముయొక్క_ రకణార్ధ్థము వినియోగింపల 
బడిరి. కాని నాదిర్ షా దండె శ్రివచ్చినప్పు డేన్ '-నదిరింపంజాలక 

పోయిరి. అహమద్ పా అన్దారీ, సిక్కులు. రాజ్య 'మొనరించుకాల ' 

ఆదం ఖేలులలోనియకశాఖ్టవం జెందినవారు. వీరు కోహాట్ లో యకును 
సింధునదికిని మధ్యణల దేశమున నివసించుచుందురు. 

“35, చీ శ ౧౮0వ 'సంభత్సర మున కల్నల్ కె యిన్ 
నాయకత్వమున 'అఆకాఖేల్ '_ అఫీదీలవై మూండవదండయా త్ర, జర 
ను, కోహట్లోయయందలీ అ ఫ్రీ దీలకు దొరశినరీతిని తమకుసు అల 
వెన్నులు దొరకుటలే దని ౧౮౫౪వ సంవత్సరము మొదలుకొని పెపా 
వరుసరిహద్దులపై6 బడి కొల్ల గొనుచు ట్రిటిష్నే నానివేశము నొకదానిని 
ముట్టడి ంచిరి. ౧౦౮౦ ౮ మరిది సెనికులు గల ఛ్రీటివ్సె ఎసిన్యము. విర్ర 
ఇలాకామాందం బడి ధ్వంసము చేసి మహాసఘారముగ శిశీంచెను, 
దానితో వీరు లోేంబడి జరీమా నానుకూడం జెల్లీ ంచిరి. 

ఈ, శ్రీః శ్ర ౧౮౭౭-వ సంవళ్ళరమున కల్నల్ మోకట్ట 

వైన్య మొకటి మింద. వచించిన కల్నల్ కి క్రి ంద మాండుభాగము లై 
మాండు ప్రుక్క_లనుండి వీరి బేళముమిందం బక్తి దండనరూప మున వీరి 
కమితేమగు నప మును గలీగ్గిం చెను, 

౫ ౧౮౭8 ౧౮౭౮ లందు జవాకీఖేలులపపె. మా(డవదండ 
యాత జరగౌను, బ్రిగేడియర్ జనరల్ కెయిస్ అనునతండు ఈదండ 
యా ప్రను నడపి ౦చెను, వెనుకటిదండయా త్ర వలనం గలిగిన శికుణము . "తగినంత కథినముగ నంగనికారణమున జవాకీలపరిసీతులందు ఏమియు థి మార్పులు కలుగకపోవుటవే. వారు 'వెనుకటిమాదిరిగ చే బ్రిటివ్ఇలా కాపెం బడి దోపిడుల సలుపస్తాగిరి, అందుచేత వనుకటికం శ బల... 

శావిచీ' కొంతకాలము గ్ వ్ స సర కుహరినురతుల so ల 



అఫ్రోడైట్. ". 
రీంచువజకు నదటచే యుండెను, అటుపిమ్మట ేంటివజకును కోహటు 
లోయయందు మరల "నెప్పుడుగాని యల్ల రులు జరగియుండ లేదు. 

౬ శ్రీః కే ౧౮౭౮-వ సంవత్సరమున బజర్ లో యయందలి 

అ ఫ్రీదీలమింద టి బి;గేడియర్ జనరల్. కట్టర్ అనునత. డొకదండ 

ధి 
ఖేలున చి బి టిస్వారి నడ్డగించి వీరి బాహ్య నివేశనములను వ ముట్టడించిరి: 

54X00 ల “చ ముందిానికులతో బటర్ వీరి ఇలాకాయందు. ట్రవేశింప 

నందలును లోంబడి పోయిరి, 

౭. ౧౮౭౯న సంవత్సరమున బజర్ లోయలాగీని . జక్కాా 

'ఖేలులపపె రెండవదండయా శ్ర, జర గను, లెఫ్ట్ నెంట్ జనరల్ మాడ్ 

అనునతేండు. దీనినాయకు(డు,.  మొదటిద దందయా త్ర ముగిసీనపీదప 

అఫ్ ఫ్ గాక్ యుద్ధ మింకను జరగుచుండం చే | కబర్లోయలోని 

జక్కా_ఖేలుల బ్రిటిమ్వారి పురోగమనము నాటంక పఖుపసాగిరి* 

అందుచే 3, 2౫0 ప మందిగల బ్రిటిష్ మ్నేన వీరిదేశముమోందం బడి కొంత 

నస్హయు కలిగించినపీదప వీరు లోంబడిరి, 

లోయయందువలె కె బరులోయయందును ౧౮౯౭-వ సంవత్సరమున 

జరగిన తిరుగంచాటువజకను శాంతముగనే | యుం డెను, 

లః తీ శృ ౧౮౯౭-౯౮ లందు తిరాయుద్ధము జరగి 

యుండెను, 

పడుచున్నకొలందియా పందలకొలట్ | ఆ ఢీ దీలు బి బ్రిటికసాన్యమందు! 

జేరంగా వారిని కబర్ మస్పుసలయంండ్ నే నానివేశనముల శేర్పటిచి 

యుంచిరీ. ఈవిధానమున అ ఫీదీగా 

లనేకము లేర్పడెను, వివాదము న గా నారంభ మో శ్రోను 

ముగ నన్ని జాతులలోను వ్యాపించెను, ఓరక్ జూయిలుగూడం. గరెసీరి. 

తిరాయందలీ లోయలలోనివా రందటును సుమారు రీిం,000ల 

మందిని ప్రోవు చేయుటకు సమద్దు లై యుండిరి. వీరు ఆక నీకముగ 
- బలేన సేనాస్థ్టానముల మై పం బడి పెహివరుస సమాపమందలి సమన 

పర్వత్యాగ, ముమాందో దుర్చములను ముట్టడి ంచిరి. అంతట సర్ విలియమ్ 

లాక్ చోట్ట్నే నానాయకత్వేమున టి వి టీక, "దేశీయ సెనికఘుల సుమారు 

కెరోో౦౦౦ల మందిగల _సెన్యము 'రశకసంభుములుగం జీలీ ఈప (ప్రదేశపు 

లోయలలో నానాముఖముల6 బ్రివేశించి సెక్కు.చోట్ల స్రీ ఫీ దీల 

నోడించి వళవర్తు లగునట్లు గావించెను. ఈయుద్ధమున పాందూ దేశము 

నందలి జీశీియరాజులును బి టివ్వారీకి (6 దోబ్బేడి తనుకు(గల రాజ 

భక్తిని బెల్ల డించియుండిరి, 

లా జకా్కా ఖేలులు మణియొకపర్యాయము రికుగయడుటచే 

౧౯౦౮-వ సంవత్సరమున సర్ జేమ్స్ విల్ కాక్స్.  ఆధిపత్యమున | 
ఉతక్మాన్ట ద్రీచేవతను ' భిన్న భిన్న నామభేయఘులతో. 

మయ్యెను కాని వెపశే మోహమందుజాతివారి సశ్రోశాయ జనింజ | చుచువచ్చిరి. అన్ఫీరియనులు ఇ్టర్ చాయుక దేవతను, ఫొయినీసియనులు 

జేతోొకపోరాట మవసర మయ్యెను (దీనివిమయమగ అఫ్ గానిస్తైన 

మజీయొకదండయా త్ర, త, అవసరమరయ్యెను, ఇది కీమ్రముగే "సమా ప్త 

మనువ్యాసమును' జూడుండ్సు. 

| సరిపోల్బుటక కూంతవజక్రుం దగీయయంం న్నది. 

యాత్రను గావించెను. శెండవ ఆఫ్ గాకాయుదసమయమున జక్కా 

అది మొదలుకొని కోహట్ 

పళ్చిమోలల్తే రరసీమాంతే ప్రొ, ంతములందు ఆంగ్లేయులు స్ట్ో 

చేతము'లె న “దే నాస్థానము | 

ee యభిప్రాయము... 

లది 

అఫ్హా డైట్. త్రీకు ఇ్రురాణములందు యును సౌందర్య 

ముల కధిషానపదము వహించిన "జీవత, రోమనులం దీ షె ఫ్నస్' 

అను పేరు గలీగియాం డెను. పిందూత్రురాణములందలి లక్షీ ఈమెతో. 
ఎ టన, మన్మథుని 

లక్షణములు | నల r; “ క్యూపిడ్ 3 ఈము కుమారుడు. లక్షీకి జన్యస్థాన 

మైన సము దృము అ ఫో డెటునకుగగూ ౫ జన న్మజ్థానము. లతీచం దు ద్రులకు 

న్యా బాంధవ్య మున్నృట్లు అకడ చంద్రులకు బంభుత్వ మే కాక వీ 

| రిరువురు నభిన్నులుగం దలంపయడిరి. 

ఈ దేవత పూర్వదేశములనుండీ కానిరాంబడీన దనియు, ఆసలు 

చెమిటిక్ జబూతులవా లే యో మెను కల్సించి రనియు పొళ్చాళ్యుల 

దాయముల. ెమటిక్కలలోని శన్నభిన్న సంప్ర 

వారు, పూజించు 'దేవతాలకుణము . చీ మెయందును గలవు, బక్కా 

హీట్రూలు తప్పు; తక్కిన సెమిటిక్ జూతులవా రందటును - ఓక 
బోటిం 

అనాలెత్ లేక అస్ట్రన్తై  యనుదేవతేన్యూ సీరియనులు  అటర్గాటిన్ 

' జెత్కోటా'' యనుదేవతను ,శ్వాబిలోనియనులు.. బెలేలీకట్. 



NMS 

మిలిటాచేవతన్వు అకబ్బులు ఇలాత్ లేక అల్ ఇలాత్ నామకదేవ 
ల! ॥ 

తను అకాధెంచుచుండిక, చం ద్రునివలన ప కృతియందుమ్క తద్దత 

ద్రాణికోటి యందుకు గొన్ని శౌతిక పరివ ర్రనయులు గలుగుచుండును, 

ఆటిమారు లీ చేవతల మాహాత ట్టమునలన కలుగు నని వారివారి యను టా బి న్ 
యాయులనమక మగసటంకేసీ వీిరంచణును చంద్ర దేవత లనియే భావిం 

జే 

పయకి. కాని 'సెమిటిక్కులలోే చంద్రుడు ప్రురువ. దేఎఐక. వీరు 

చ్రీచేవత లగుటండజేసి ఈ పోలిక తగి యుండలేదు. కాని అష్ట నై 

చంద్రులు అభ్న్నులుగం దలంపయబకినట్లు కొన్నియాధారములుకలవు, 

ఆఫ్లోడైటు ప్రార్వ దేశీయ సంపర్క్హమున వచ్చిన దయ్యు 

గ్రీకు దేశమునం (బ్రవేళించిన స్వల్పకాలమునశే యవదటి జలింపియకా 

దేవగణములతో సమానమగు స్థానము నాక్ర్యమింభెను, 

చరాచరములను ఫలవంత ములుగం జేయుట ఈ దేవతయొక్క 
] హాము స్పార్థ్రాయొద్ద( గలదు. కాని ముఖ్యఫర ము, కావుననే (ప్రీ డేవకగ గణింపయబడినది. కాని కాల 

క్ల! 

ముగా కారింద్ నగరమందున్ను ఎరిక్. వ్రైపర్వతశిఖరమందును — ఈమె 

పూజనము ఘృణాస్పడము లగు దురాణార ముల క్కిందను బరీణమిం చెను. . 
సృష్టియందలి క్రియా శ యార్మకమ లగు కుణధ _రృముల సమేళనమును 
నూచించు (స్ర్రీవుకువమ్మిక్రికమైన దేవకావిశేవ మొకటి కెల్పింపం 
క్ ॥ ఖు కా ం | క్ట = x | బడినది సెప్రస్లోని గడ్డయగల అఫ్రో డెట్ నిగ్సహ మిట్టి దే 

ప్రాచీన కాలమున నీ దేవతాష్టాజనము ఫాయినీషియనులడ్యారా 
వి కై ద, అ | ా a వె గ్య సెఖేరా, త్రేట్ద్వీపములందు. (బ్రైవేళించి యచటనుండ 

క్రమముగా సమ్మగ, ట్రీ సుబేశమందును, ఇటలీ సీసీలీ ప్రాంతేములం 
గుమ. వ్యాపీంచెను, ఈ మెక పెప్రెన్, సెధీరియ్యా పఫీయాా అమధు 
సియా ఇవలియా యని మజేకొన్ని పేరులు గలవు. వీనిలో కడపటి 

( 

మూడు పేరులును. వైప్రెన్లోని కొన్నిస్థలములచ్వారా వచ్చినవి, 
కారిం్ పట్టణశూన సీమెకుః గావింపయి కువ్రూజనములన్ని యు పూర్వ 
దేశములనుండి యీ (గ్రుహింపయ డెను, ఎరిక్స్పర్వత్మాగ్యమున సలుపం 
బదుపూజనము. కృమముగా కాశ్తేన్క్ రోమ్ లాటియమ్లందు 
ప్యాపించిపోరొను, | 

చరావుకాత్మకమైన సృష్టియందు అ ఫ్రోడైట్ ఫల్మ్పుడాయిని 
యనసదేవతే యని యిచివటేే చాయంయబడినది. భూచర్య జలచక్క 
_వాయుచరములమోందచే కాక దేవఠేలమాందైైతము ఈచు యధికార 
మూనిదముం డెను, 

ఆగామచేవతౌరూపమున నీమె సస్యసంవర్థకము లైన మైచాన . 

వా కా 
మాులందున్ను వసంతవాషరములంధును బూవంపంబడుచుం జెడిది, బటి జీ 

విలుభ(బడుచుం "డెను. ఏథెన్స్ సామోస్ లఈేనుప 

_ఆదోవిన్ ఇ ఆట్టిస్ లనవారీతోపాట్టు నిర్వ_ర్రీరపంజకు (క్రీయాకలాప శూలం. దీమె వనస్పతి దేన శాస్థా నయకు గైకొనుచుండెనుు జంతు 

క మమున ఫోయినీషియనుల సంబంధము గల, స్థానములందు ఎలా ముఖ్య ॥ 

ప్రటేశము. 
అందుకు. ఈమెకు. యఫోేచితసక్కారములు దొరకుచుంజెన.. 

ఆబునెలలు అదోనిన్ మవ నెల అదొ నిన భూమిపై 

న అ ఫ్లో డైట్ 

కోటియం దీమె కామో దేకమును పుట్టించుదేవత, మానవుల విషయ 

మున జన్స్మ వివాహ శార్హ స్వ్యములకు( జెందిన దేవత, అట్లి తరుణ 
— లాధథి ల _ 

మున నీమెకు జెని కెల్లీ స్ ( జన్మదా తి, ), నింఫీయా (వివాహ దేవత స 

కారోట్రో ఫోన్ ( బాలవర్ధని ) మున్నగు బిరుదములు లభించును. . 

| గ్రీకుల మతౌనుసారము గ్రీపుకువులపవి తృసం బంధయును_ గాపాడు 
దేవత, కాని రెయొకొ_క్క_తటి దురో హోధి దేవత రైె (శ్రుశరుషలంధు 

చ్రబల. మైన సంగమవాంఛను జనింపంబేయుచుండును... తనకు. 

బియులైనవారి కీచు అత్యంత సౌందర్యము నొసంగ గలదు. ఇట్టి 

వరదానము (్రీలక హోనికరముగ 6(గూడం బరిణమిం చెను. 

మలేయొకసమయమునందు ప్రియా, ప్రియులను కూర్చు మధ్య 
వర్షినిధర్యమును దాల్పుచుండును. ఇందువలన నీమె సౌందర్యాధి 
దేవత యరయె్యను, సౌందర్య యునకు పృమూణభూతే మగు నీమెవిగ్క 

వేశళ్యాధి దేవతగ _నీమెకుం 

గావింపంుడు ఫపూజనము కడునిందనీయముగ నుండును. అశ్లీల "మైన 
యా యారాధనమును వలసవచ్చిన ఫౌయినీషియను లే ప్రవేశ పెట్టి రని 
పాళ్చాత్యులవిశ్వాసము, ఒక్క కారింథ్ పట్టణమునం చేతల్ల క్షుణా 
నిత యనుదేవత. కోర్సి ంపంబడిన దేవడా సీజనము వెయ్యిమందికం కు. 

“నెక్క్కువగ నుండిరి. భధనాఢ్యు లగు కారింథియనులు తమ యధీన 
మున నుండు దాసీనికరములలో  నందజకంకేను మించిన సౌందర్య 
వతులను దై వై ంకర్యార్థ మర్చణకుచేయుట గౌగవ మని భావింపుచు.. | 
వచ్చిరి, వ. | 

_ ఈమె యుశేనస్యొక్క. విచ్శిన్నా వయవముచుటును  జేరీన 
ఫీనమవలననుండి జనించె నని జ! పై నయుంటెన ఇదియే 

ఈ మెక సముద్ర ముతోం గల సంబంధము. ఇదికాక ఈమెకు 
సాగరసంబంభమును 'తెలీయంచజేయు మజేకొ న్ని బిరుదములం “గలవు, 
మణీయు' నావీకాగణము బీమెను గౌరవదృష్టితోం జాచుచుందురు, 
సముద్రుతీరమున నిర్మింపబడిన అరియాడిన్ _ అ ఫ్రో డెట్సమాధియు, 
అదోనిస్గాధయు.. నీమెకుల గల సము, ద 'సరబంధమును బలపటుచు చున్నవి, oo 

అస్ఫీరియనుల _ ఇష్ట దేవకకుం బోలె అఫో -జెటునక పాతాళ 
లాోోకసంబంధమును గలదు. ఎట్లనంగ్యా అదోనిస్ అనునతం డీమె ప్ర్రేమిం 
చినవారిలో నొక।డు. ఇతం డత్యంతనుందరుం డసటంజేసి ఈమె 
స్వర్గమును సైతము విడనాడి ఇతని వెనువెంటశే భూలొే కారణ్యము 
లందు సంచరింపసాగాను, అడవులం దుషృదృవకరము లైన పీంసృక 
జంతువులను వ్లేటాడుటవలన నతని కెక్కడ ముప్పు కలుగనో యను 
ఛయమున నీమె యి కార్యములనుండి యతనిని దూరముగ నుంచు 
చుండెను, కాని యతం డీ ేమపాశముల కనభిజ్ఞుం డసటుచే నీమె. 
నుండి తప్పించికొనిపోయి వేటాడడం ఘటనావశమున నొక భలూ 
కమాతో( దలపడి డానిచే వాతు. డయ్యెను. అంత నీ కానిం | 
చిన చిలావమువలన మనసు కరణి పొాతాళాధిపతి యీమె నోదార్సీ - 

నుండులాగునను మజియాలు 



అబట్ _అబద్ క్రోంబి, సర్ జాక్ 

నెలలు పాతాళమున నుండులాగునను వర మిచ్చిసోయెను, ఇది యి 
ట్లుండ అదోనిస్ సెశళ్చిఫోకా దగ్గజి గాలుగునెలలును 3 అభఖోడైెటు 
నొద్ద నాలుగునెలలును, అతని యిచ్భానుసారము నాలుగు నెలలును 
ఉండునట్లు నరముం బడసె నని వేజ్ోొకగాథభ కలదు. (స్కతిసంవత్స 
రము బుతువన్రల గమ'నాగమనములవలన పృథివి పెం గలుగు మార్పు 
లిట్లు అలంకారయు క్త మైన భావలోే వ్రాయయకిన వని తోంచు 
చున్నది. పాతాళసంబంధమును సూ చించునట్టి ఈమెని గృహ మొకటి 
'జెల్ఫీయందు కలదు, మృశులై నవారి నుద్దేశించి ఒసంగయబకు పదార 

థి ములను (గృహించునిమిత్తము వా రీ దేవత సముఖమునందే యాహ్వా 
నింప6బడుచువచ్చిరి,. 

. అళ్యంత ప్రా-చీనకాలమున గీకు లీ మెను యుద్ధ దేవతగంగహాడం 
బూఎంచియుండిరి. ఇన కేవలము పూర్వ దేశముల నంటికొనియున్న 
గీ సుయొక్క_ సీమా ప్రాంతములందుమా త్ర మే కాదు 5 పూర్వదేళ 
ములకు దూరముగ నుండు స్పార్రా మున్నగు (స్క దేశములంధదుయహాడ 
నిట్రిపూజనములు జరగుచుం డెను. ఇట్టి యుద్ధ విష యకగుణధర్భముల 
వలన నీమెకు ఏరియా యను నామభేయముకూడం గలెను. ఈమె 
శర స్యాణ భాలనులను దాల్సి యం సీనట్టు కొన్ని యాధారములు 
గలవు, యుద్ధదై వ మగ్గు ఎరెగ్ ఈ మె ప్రీయులలో నొకండు. 
అస్ర్రక స్ర్రసజ్జత మెన ఈమెని గృహముగూడ నొకటి థీబ్సొనం 
దుండేనుు ఈమ్హమియందలి గుణధ_గ్గ ములకు (బ్ర క్యాన్నూ యచుగ 
పొ స్టేలు, చింబోతుు బాతు హంసమ్ము తొంబేలు మొదలగు పశు 
పకులున్కు గులాబీ, నిమ్మ మొదల వృశుములును పటములందు 
చిత్రి ంప(బడియున్న వి. 

అఫోడె (క్ సాందర్యాధి దేవత యై తన కెవ్వరుగాని సాటి లే 
రని తలంచుచుండిన సమయమున మెచె( Psyche ) నామక కన్య 
ఈ మెకం మె నుందరి యని వదంతి పుపెను. జను లందణు నీ మెతీర్థ 
ములకు వచ్చుట నూని ఎెచెమొద్దకం బోవయగడణిరి. అంత నీమె 
కుపిళతరై సెచెమోడ పుష్ప బాణముల! గురిపీంచి యా మె చనేనీచునై నను 
నరించులానున6 జేయు మని తన కుమారు డగు ఈ క్య్యూపీడు *న కొజ్జ 
నిచ్చెను. అతడును లేల్లి పంతము నెణివేర్స వలయు నను పట్టుదల 
తోడచే పోయెను. కాని యాకన్యను జూచుటతోడ జే తన్ను ( 
దానే నుజద్కి యామెను నీదుని వరించునట్లు చేయుటకు మాటుగ+ 
దానే యా మెను ప్రేమించి యామెతొ దినములు గడపసాగెను. ఈ 

అఫ్రో ెటుబ్రోపొాన్నికి కశుప్కేంధన మయ్యొను. 

నామె చారిద్దజను విడోందీసీ ఎసెచెను నానాబాధలు పెట్టుచు అమామ 
పము లగు కార్యముల నా మెచే చేయింపసా గాను, అటి సమయమున 

క్య్యూపీడ్. జ్యూస్ యొద్దకు. జరువెళ్తుకొనిపోయి త నసమావారము 
నంతయు వినిపించి వుంజపెట్టుకొ నంగా నతండును గనికరించి వీరి 
మువ్వురకును గూడ సమాధానము చేసి పంపెను, 

వార్త 
అంత 

మిక్కి లి ప్రరాళనము లశ చిక్కములందు అ ఫో డైటువ స్తా 
న్విరేయై యొక్కొక్క పర్యాయము గార్చుండియున్నటులును జే 

_నవ్వుమోముతో మంచి చక్కని 

౧౫గీ౯ా 

ఆక పర్యాయము నిలువంబడిఆయున్నట్లును 'చిత్మింపంయడియుం ణెను, 
తరువాత  దిగంబరముగా సమ్మద్రుమునను -డి 'లేచుచున్నట్లును, 
స్నా శాంతే రావస్థయం దున్నట్లును ఈమెయార్తీ చి తింప (బడినది. 
అటుతరువాత దేవతాఖావ మంతయు బోను చృితృ్కకారు లీమెను 
కోలమొగముతో ఆకర్ష తీయ సౌందర్య ముతో, తరళచే తృయులతో , 

యందగ _తైగ. (బ్రకటించిరి. 
ఈ మెయొక్క్ల 'ప్రైచీనకాలపుచి త్ర ఘులందు పాక్టిశుళ్చ్ అనునతండు 
చా నీనది శ్రోశ _స్తమెనది, ఇది సీ డన్ యొద్దనుం డెను. వ,స్తతము 
గనుపిం చు వానిలో లా, వెభవనమండలీ మెలోేస్ యొక_ అ ఫో డైటు 
విగృహము గణింపందగినది. ఆద్వీపముమోంద నిది ౧౮౨౦-వ సంవత్స 
రమున నొక నాటకకాలాసం బంధ మెన శిధిలావ జేప, ములలో దొర కను. 
రోమ్ ప్లారెన్సులందును ఈయమెబిగృములు కలవు. నెటీకకా నీపిల్చు 
లలోని ఈ మెవి గృహములు నుహా మోసే దే, కకరములు, 

అబట్ __ అయిరోపాఖందమునందలి ఒకరకపు మతేగురు 
వులకు ౪ అబట్ * అని పీరు ఈ అబట్ యొక్క అధికారమున 
నొకమళము ఉండును. ఇదె మొట్టమొదట సిరియా దేశములో ప్రచార 
మున నుండి తరువాత నె రోపాఖండముం దంతట వ్యాపించినది. ఈ 
అజట్ను నియమించునధికారము రొాజునకును పసృ్కధానమకగురు వగు 
“ పోఫ్ట "నకును గలదు. పూర్వకాలమున నీపదవికి మంచిగొరవ ముంజ | 
డిదె. కాని యో కాలమున నది సాధారణ మయిపోయినది. ఈవదనిని 
న్వీకరించువాని కొకయధి కారదండముగూడ నెధంగయబడెకిది, 

అబట్, లీవు కొ -- అ మెరికాబేశమునందలి ఒక ధర్గోప 
బేళశకండు (మళ్నప్ర్కచారకండు ). ౧౮౩౫-వ సంవత్సరమున నితీండు 
జన్మించెను. న్యాయ ళా స్త్రమునందు మంచివండికు. డి యుండెడి 
వాండు. లీమక్ గొప్ప లేఖకుయుగూడ, ది డీద్రీయకా యూానియక్ళా 
దె ఇెట్లుక్ మొదలగు నెన్నియో పత్రికల కితండు సంపాదకుం 
డుగ నుం డేను, 

ఇతని వ్రాత అన్నిటిలోను త త్త ప్పీపరిశీలనము (ప్రధానస్థాన 
9 క నూ క్రృమించుకొనియుం డెడిది. ఇత (డు వ్రాసినగ,ంథములలాో ముఖ్య 

మయినవి రెండు; ౧౮౯౭వ సంవత్సరమున రచించిన ఈ కె,స్తవ 
మతము ఈ సాం ఘీకసమస్యలు ) ( Christianity and Social 
Problems y; ౧rox సంవత్సరములో రచించిన 6 మానవుని 
హక్కులు ) (The Rights of man ), 

అబర్క్రోంవి సర్ జా? (౧౭౭౨ _- ౧౮౧౪౭ ) __ 

ఈతండు సర్ రాల ోంచి యనునతనితనయు(డం. ౧౭౭౨ లో 
జన్మించి ౧౭౮౬లో, వెనికోద్యోగములో చేరెను. కొంతకాల 
మిూతండు స్టాండళ్ళులోను పళ్ళ్చిమ ఇండియాదీవులలోను పని వేసి తన 
తండ్రికి ఈజిప్టు దేకయలోే నున్న పుడు మిలిటరీ "సి క టరీగ నుండెను, 

| ౧౦౩ లో చెపోలీయను ఈశనిని చెజసాలలో నుంచి ౧౮౯౦౮ లో 



౧౯౦ అబర్క్స్ 

దుదలచేసెను, ౧౮౦౯ లో బొంబాయి... చేరి అక్కడ 'ముఖ్య | 
వైవ్యాధిపతి ఆయెను. ఆమలుసటిస సంవత్సరము . మారిస్ ద్వీపము 

' రాతి వస్తువులు నాచాదేశముల కెగునుతి య/సచున్న వి. 
కుడు. తరువాత నీతండు చెన్న పురికి వచ్చి యస్పట. నైన్యాధిపతి 
యగుట తటస్థించెను. ౧౮౧౩ - ౧౮౧౮ సంనత్పరములనడుమ నీరాజ 

లను స్వాధీనప పబుచుక్రనుటకు వెడలినదండయ్యాత్ర శీతండు.. నాయ 

ధానికి గవర్నరుపని ఖాళీ వచ్చుటచే గవర్న మెంటువా రీతనిని 
ఆపనిని జూచుటకు నియోగించిరి. ఈతనికి ౧౮౧౫౨ లో, లస్ట్ చెంటు 

జనరల్యు ౧గూ౧క లో శ సి, బి, ౧౮౧౬ లో జి, ఫీ, బి. య్లన్లు 

బిరుదు లీయంబడెను, ౧౮౧౭ లో నీఠండు మరణించెను, 

అబర్క్రోంమి నర్ రాబర్ట్ (౧౭౪౦-౧౮౨౭) దా 
ఈతడు సర్ రాల్ఫు క్రొ కోంబి యనునతనితేము(శు. ఈతండు ౧౭౫౮ 

లో ఎిన్భ్యమున 

సెనికండుగ నుండు, 

యార్కు_టవ్యు " అనునగరమును. 

అక్కడ యుద్ధము" చేయుచుండె డెడివాఃడు, 

తరువాత నీఠడు ౧౭౮౮ లో ఇండియాకు వచ్చి అమలు 
సటిసంవత్సర మే బొంచాయి రాజధానికి గవర్న రుగను ముఖ్య సైన్యాధి ః 
పతిగను నియమింపంబజెను, ౧౭౯౦ లో మేజరుజనరలు. అయ్యెను 
మలబారు ప్రాంతమలందు కొన్ని కార్యముల 'నెఅవేర్చీ ౧౭౯౨ లే 

ప ప్రయత్నములో కారన్వాలీనున | తం వాల సాయ మొనర్చెను. 

టనే నీత డీ చేశమునకు ముఖ్య సెన్యాధికారి అయ్యెను. ఆకాలము 
“వనే ౧౭౯౩ పర్యంతము. సు ప్రీముకౌన్సిలులో సభ్యు(డుగాళహడ 

నుండెను. ౧౭౩౯ర్లో రోహీల్ ఖండునందలి ' భాటినా యనుచోట 
' రోహిలాల నోడించేను. 

అబర్థికొ__ ఉత్తర స్కాట్లండు చేశమనందలి ముఖ్య 
మగు శవుపట్టణకూ.. ఆబక్షీ౯్ మెరునకు రాజధాని... 

“odor ౬3 (౧౯౨౧).” జనసంఖ్యనుబట్టియు, 
బట్టియు, భాగ్యమును బట్టియు చూచినచో సా్ళట్టండుచేళభనందలి 

జనస ౧ంకఖ్ష్యు 

పట్టణములలో నిదే చాలుగవదిగ పరిగణింపయిడుచున్నదీ. ఇది | 
ఉశ్రరసముద ఫ్ర అఖాతముమింద: నున్నదెివ' ఊ త్తరముననుండి | య యా) ' నందువలన నీతండు ముఖ్యమం తృిత్వమును వదలుకొ చెను 

ఇతడు 'మృధానస్థానము,. ఈనగరము: చె వై శాల్యయ | అను గంధమును రచించేను, 

దజీణమునకు వ్యాపించియున్న ది. 

చేప పలవ్యాపారమునకు . 

౬3౧౯ యెకరములు, 

వది గొప్ప నౌకా శ్రోయస్టానము, 

" యుండుటచేక నీ పట్టణమునకు “చలువరాతి పోల వెన్సు క... 

॥ . | 
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ప్రవేశ అమెరీకాచేశములో ౧౭౬౩ వజుకును | 

తిరిగి ౧౭ 8౬ మొదలు ౧౭౮౩ వజుకును | 
హౌస్టధీశపటుదుకొనుపర్యంకను నార్క వత్తి కాగితము, రసాయనపచార్థముల్కు ' సబ్బు, కొవ్వు 

వత్తులు దువ్వెనలు, లేహ్యములు మొదలయినవి. ఇచటి యితర పరి : 

“వాడు, . శ్రిరంగపట్టగామకొడ్డ టిప్పుసుల్హాను. నోడించుటకై చేయంబడిన | జన్మించెను, 
నిం ండుతీరఫ్పున: రాయబారిగా నం“డైను, 

౧౭౯౩ లో కార న్వాలీసు పీందూ దేశయననుండి. 'వెడలిపోన్ర ' మింద 

: ముఖ్యమంత్రి, తగా నుండిన పుడు ౧౮౨౮-౩ ౦ వజకు నీత:డు విదీళాంగ 
మం, త్రి (Foreign Secretary ) నుం డెను; ౧౮౩౪౮-౩౨౩౫ లా 

నుండెను, పీల్ ముఖ్యమం తగ నున్న పుకుగూడ నితడు 

; పరీ (శ్రమలను 

ంది, సర్. రాణ క్ _అఛాఖా౯ 

వరము మెజయుటం బట్టి సము దృయుననుండి చూచిన నిదీ రజత ప్రరం జె 

యాండుననియు వరి. ర్లింపణఖడియున్న ది, ఇచ్చటనుండి పనితనంపుచలువ 

ఇచట నొక గొప్ప విశ్వవిద్యాలయము కలదు. ఇందు ౧౯౧౩ -వ 

సంవత్సరమున. “రోేవెట్ ఇకొని ప్రిట్యూట్ ?. అను పేర జంతుపుష్టిక 
రాహారమునుగూర్చి' పరిశోధన 'సలుపుట కొకసంస్థ యేశ్చాటుచేయం 
బడినది. కార్నజీ ట్ర ట ఘు వా. రిందునిమి త్రేము భనం 
కాదార్యముతో ధనసా హాయ్యము చేసియున్నారు. అబర్షక్ సెంట్ 

“| ఆంగ్రూన్స్ ఎడింబరో, గ్రాన్లోవిళ్వవిద్యాలయములు నాలుసను గలసి 
పార్ల వ న్స మెంటుసట్టకు ముగ్గురు సభ్యులను బంవుచుండును, 

గొ ఇవట కట్టడములు మొదలగువానినిమి త్త తము జాతిని త త్రవ్వి 
తీయుదురు, ఇదె యిచ్చట చాలకాలమునుండి వర్గిలుచున్న పరి శ్ర ము, 

ఈరాయి నానా దేశములక్ర నెసమతియ 1సచున న్నది. ఇదికాక ఉన్ని, 

x3 నులు, 

-అబర్టీణ జార్జి హ్యామిల్ టకగార్దకి. 
౧౮౬౦) . మా “ఈ పేరుగల అర్హ నుసరడారులలో  నీతండు నాల్లవ 

స్కాట్ లాండురాజధాని యగు ఎడింబరోప ట్రణమన 
" రాజకార్యనిపుణుండు, 

(౧౭౮౪ _ 

టోవ్ లిడ్డుసంధిషత, యు 
నింగీ గ షువారితరపున సంతకము చేసాను, వెల్లింగ్ డకా 

ఊపనిపేశయాద్దకార్య దరి? (Colonial and war Secretary y 

పెక్కు. 
రాజకీయోన్యోగ యులను నిర్భహీంచెను. (౧౮౫౫ లో ముఖ్యమం తి, తి 
యర్యొును;. ఈతని కాలములో క్రి (క్రీమియక్ యుద్ధము జర గౌను, ఇది రష్యావారికిని తుర్కీవారికిని జరిగిన యాద్ధము. ఇందు బ్రిటీషు వారును (ఫ్రెంచివారును తుర్కీ_ వారికి మిక్కిలి సాయము చేసిరి, ఈ 
యాద్ధమునందు శ్ మముగా ' వ్యవహారములు జరుపలే దని ఈతని 
ప్రకిపత్తు లాకొస్రుత్రిపాదనమను తెచ్చి 6 బహుమతము ను బొంది 

( ౧రా(( లః 
గ్రంథకర్త. శ్రీసవారిశిల్చక ళలోని 6 పొందర్యత త్త (యు? 

a 
వోకే 

: ౧౮౧౩లో ఆస్ట్రియాలో. . 



భూఖాను, "తరి (డ్రితరువాత నీతండు శ్రీః శ, ౧౨౬౫ లో రాజ్యము 
నకు వచ్చెను. కుక వారము జూక్షా నని రాజ్యాఖిషి, కం డయ్యెను, 
ఇతండు గై ధైర్యశాలి, తెలివిగలవా(డు, ప్రృజలయెడ డయగల వాడు 

వ్యాయశీలుండు. జెళూసలేములో నుండు తౌ 'సవుల కితనివలన 

కొంత బాధ కలీను, మెకల్ పేలీమయోలోగస్ అను కాక స్థాంటి 
నోపిల్ చక (క్రవ. .రియొక్క. కాకు నితంయ వివాహమాటెను. ఈమెను 
మొదట 'కేకనితం డ్రి పిలీపించెను, వివాహమాడ నిశ్చయించి 

కాని యామె వచ్చులోపల నాత (డు మృతినొందినందున అబాఖాను 

వివాహమాడెను. ఇతడు పదునేడు సంవత్సరములు రాజ్యము 

న్సి శీ స్కృ ౧౨౮౨ ఏ ప్రిలు ౧-వ తేదీని మరణము నం దెను, 
ల 

అచాజిత్? ఫేర్మిల్ (౧౬౭౯-౧౭౬౭) _ ఇకయు 
ఫ్రాన్సు దేశయమునందలి యొక ప (ప్రనీద్ధక వి, ఇతని తండ్రి అర నీ హాతీయు. 

_బేనను త్రల్లీ దండు డులు ప్రో పోటస్టారటుమక న స్థులు, ెజేం దవయ స్సునచే 

లేం డి చనిపోయినందున ౩ సధికారు లీతనికి రోమన్ కాథలిక్కు_ముతమును సమాహముచేం జంపయలుడియెొను, 
బోభరదుసేర్చాటు చేయుటచే తల్లి యితని జెనీవానగర మునకు పాటి 
పోవునట్లు చేశాను. ఇతీ(డున్కు ఇత నితే ము (డును 'కెవినీసుపర్వత ముల 

మోద రెండుసం వత్సేగ ములు దాయగియుండిఏ, ఈమిణము నంతికాలము | 

వెజసాలయం చే యుండి భేప్పించుకొనివచ్చి కొొమాళ్గను గలసీకొ నియొను, 
ఇత (డు చక్కాంగాం జదువుకొని అ ేకభావలయందును పదార 

నిజ్ఞానశ్యాస్త్రమునందధును, మతే గృంభములయందును ప్రావీణ్యమును 

సంపాదించి న్య్యూటక్ నాల్రెయిర్ రోస్క్సో మొదల 'విద్యాధికుల 
మెప్పును గాంచెను, ఇతడు విశేసముగ చేశసంచారమును గావించి 
సృఖ్యాతుం డయ్యెను, 'బె బిలులోని నశమని బంధ నమును ఫ్రం చిఫభాపు 
లోనికి తర్జుమా చేసెను, మబీయు ననేకగ గ్రంథములను సెరదించెను. 

థి | 

అవానో, పిట్రోడీ (౧౨౫౦ - ౧౩౧౬) — ఇటలీ 
దేశములోని పాణ్యాపట్టణియన జనించి ప్రసిద్ధిగాంచిన యొకచె వైద్యు, 
డున్కు త ర్త పశాప్ర్రవే ర్త తయు నె వై యుండెను. ఈతండు గీ ఉక భావ 
ట్రై పారిసునగరము నకుల బోయి విద్యాభ్యాసము వేసీ 

బొం'బెను, కడు స్వస్థానమను IPO కాప్పపైద్యు. డని | 

ప్రఖ్యాతి కలుగుటచేత చికిత్స చేయించుకొనుట య'సనేకరోగలు 

రాందొడథిరి. అందుచేత నధికధనము నారి రి ంప౬గోరీ యెక్కు_వధన 

నికే'డు స్పర్శవేదిమణి కలిగియున్నాం డనియ్యు మంత శృవిద్యా ప భా 
వముచేత తా నితరుల కిదివణకర చెల్లి ంచియుండినసాఘ్లు నంతయు 
మరల రాలుట్టుకొని ధనాగారము నించుచు న్నా దనియు నఖియోగ 
ములు తేయిడీనవి.. మతనియమభంగములను గూర్చి కాథలిక్ మతగురు 
వులు జేయు విమర్శనసభకు రెరడుమాటులు రప్పింపంబడియొను, 

_ మొదటిసారి నిర్ణోము డని విడిచిపెట్టంబడియెను, గాని రెండవసారి 

2౧ 

ఫరి కా- అవిశ్, విల్ హెల్ హె 

లూయిీకి సహాయుండుగ నుండెను, 

భూగర్భ కాప్ర్రజ్ఞుంు, 

దా క్షా ౧౪౭౧ 
యర 

విచారణ ముగింపునకు రాకవూర్వ మే మృతినొం 'బెను.. అటుపీమృట 
మతగురువులు దోషి యని తీళుమానించి పాతి పెట్టంబడిన వాని శన 
మును పెకి దీని తగులజెట్టవలసీన దని యు శ్రకన వేసిరి గాని 
యింతలోోే నతనిమి తుం డొకండు దానిని రహస్యముగా తొలగించి 
వై చెను, అయినను వరసరుసభచారు దండోరా మూలమున వాని మరణ 
శిక్షను. బృకటించి అబానోవంటియాకారము గల బెమ్తను జేయించి 

దాని నగ్ని చేవున క కర్చ్పణము చేసిరి, ఇతండు వై ద్యశాప్ర్రయనందును? 
త్ర ౨ వ ్య్రామునందును అశేక గ ంథములను రచియించెను, 

అభాకకోర్డు వార్లెన్ గ్నేనియ ర్జోసెర్ 
(౧౭౫౮-౧౭౭౨ [జ ఇతయ చాన్సు దేశపు రా జయిన పదునాజువ 

రాబాు యని. శం బివారు 

లిరుగబడి బేశమును కల్లోలపటిచినపుడు ౧౭ ర౨-వ సంవత్సరమున 

యుద్ధమం తి నియమింప (బడియెను, వాళ్ళెల్సీ సునగర మున జన 

చుశేకము ప అభాబక్ _. తైమూరు వంశమును [ 
నైదవళతౌబ్దియంతమున జన్మించినవీరుండు, ఇతండు కోపటమునేమి 
బలాశ్కారమునచేమి మొదట యార్భ్య ండమ్కు ఖోటాను. ప, దేశములను 
స్వాధీనము చేసికొని యనంతరము కామ్ఫఘరునుండి యూసుసుఖానుని 
వెడలంగొట్టి యా దేశమునుగూడ హరించెను, ఇత. డత్యంత క్రూ కూరుండగు 

| నిరంకుశాధి కారి. ఈ-ాతువుచేత కార్యపర్నాక్క క మములమూాలాన నింత 

| జేశమునుజయించియు దానిని భాలకాల మనుభవింపక త్వరలో "నే క్రగలు 
పోయెను. యుద్ధమునందు దొరకినకై దీలకు మృత్యువు, అంగవిచే 

దమ్కు యాతన లోననశికులే కాని వేటొకమార్షము లేకుం డెను, 
క్రూరత్వము సందేహమునకు లోనై యవర్ల నీయము లగు దౌర్జన్య 
ముల నొనరించుచు మిందుమిక్కిలీ యట్టి కార్యములు. న్యాయాను 

సారము లని ప గల్భములు గొట్టుచుండును, క మ క్రమముగ6 దన శ్ (WU 
. యొద్దనుండు ముఖ్యమంత్రుల నందజు నజుకించెను, తుదకు సయ్యద్ ఖా 

నను సనా రొకండు' నిలవంబడి యీజనకంటకుని కామ్ఫురునుండి 

పాజందోల నితండు ఖోటానునకుః బోయెను, మరల నక్క్లడనుండి 

చెడలంగొట్టంబడి టి బెట్టునపం బోయెను, కాని యచటంగాడ నుండం 
' జాలక ' చివరకు సయ్యద్ ఖానున కధీనులడై యొకచోట నిదురించు 
చుండ నితనిప్రూర్వపరిచారకు లీతనిని దీర్భ నిద (ద్రంబుచ్చిరి, 

మాయంగల రోసలే చేరందీయుచువచ్చెను. ్నదియునుగాక జోస్యము 
నందును జోక్యము కలీగించుకొన్నా డను కారణముచేత కాబోలు | _అవీచావిళల్ హెల్మ్సె హెర్షాక్ (౧౮౦౬ - గోబి 

జర్మ సిజేశమకు రాజధాని యగ 
బరి వ్నగరమున  జనించెను. డోక్పట్. అనుూ.ప చ, దేశమున ఖనిజ 

శాప్ర్రుమునందు పండితోపాధ్యాయుండుగ నుండెను (౧౮౪౨ ). 
'కాకసన్, రష్యారా స్హ్ర్రములోని ఆర్ట్మీనియా ఊఉ _క్రరపారనీకము, 
Mean మొదలగు దేశములకు బోయి భూములను తవ్వించి 

గ్రంథములను ధచియిం'చెను, 
we 



౧౯.౨ 

అవిఫోనులు -- దఠతీణ-ఆమెకాలో నివసించు ఇండి 

యనులలో ఒకతెగవారు. ఇదె యుకమోాటుజాతి, ౧౮-వ శతాబ్దిలో 

వీకిజనసంఖ్య యిం చుమిం చుగ ని దువేలవణి కంబెడిదట! కాని 

యిప్పు డదె త్లిపోయినద(ట ! అబిపోను లనుపేరున్యాత్సమే నిలీచి 

యాన్నదంట, మార్జీకొడో, బృరఫోపర్ ఆనునాయన 'చాలకాలము 

వీరీనడును జీవితము గడపినవాండు వీరియాబార వ్యవహార ములనుగూర్చి 

ర్రానీయాన్నాండు. 

ప్రపంచమునలల తక్కినయనాగరక జాతులవా రందజవ లె 

' వీరును అమాయికులు దృశథశరీరులు, చేటయే ఏీరిముఖ్యవృత్తి. నుద్య | 

సూంసములు వీరియాహారము. అడవులలో దొరకుపూవులు మున్నగు 

వానితో దేహమును విశేవముగ నలంకరించుకొందురు. 

వీరిలో చాల్యవివాహము లుంజెడివికావు, పురుషులకు 90 

యేండ్లు వచ్చినళరువాళీను తీ ౨౦ యేండ్లు వె (బడినతరువాతను 

పెండి చేయాట వీరీయాచారము, ఎక్కు వసంతౌనము గలిగియుండుట 

వీరి కిషము కాదు, అందుచే ఒకొ_క్కు_యాయడుది ఇరువురుబెడ్డలను 
. 6 

మా త్రము మిగల్పుకొని తక్కినవారిని జంపివేయును. మణియ్ము ఆడు 

బిడ్డ యైనచో, వివాహకాలమున దృవ్యలాభ ముండు నన్నయాశతో 

ఆండుశికువులనే యెక్కు_వగ మిగుల్చుకొందుర6ంట |, 

చనిపోయినవారిసం డెకాయను మెకిం దీసి దానిని గుక్క_లకు 

చేయుట అబిపోనులలో నాచారము, “ ఆహరైగిచీ? అనునొక తు ద్ర 

జేవతను వీ రారాధింకురు, _ తోశచుక్క్కయన్నన్వు (గ్రహణ 

నున్నను వీరికి మిక్కిలి భయము, . 

అవిమెలెచ్ — (౧) ఇఠ(డు 7రారుదేశపురాజు, 

ఆబృహామా ఫొర పుచ్చినందున “సారా ఆను నామెను దెచ్చి యంతః 

స్రరయమనం దుం'చెను. కాని స్వప్నములో దేవుండు. ప్రశ్యవమెై. 

హెచ్చరిక చేసినందున సారాను మరల చామెభ్గర్హవశేమ చేసె నను 
కథ కలదు. ఇట్టి కథయ్ ఇసాక్ శబెకాలనుగూర్చికూడ వినంబడు. 

చున్నది ( జెనిసిస్ ౨౬). శచిమైట్ జాత్మస్త్రీ యొక్క తెయు, 
గిడియాన్ యొక్క_కుమారు(డును * ఆబిమెలెచ్ిను రాజుగా కొను | 

డని ప్రోద్బలము చేయంగా నితడు జోతమ్ అనువానిని. దక్క తన 

సవతిసోదరుల 'డెబ్బదిమందిని చంపించెను. తుదకు శచిమైట్లు వానిపెని 
తిరుగంబడిరి, 6 తీబెజ్ *ను తార్కొనునప్పు డొక స్ర్రీవలన తిరుగటి 
తాయిచే తల ట్రద్దలుగొట్టయిడియెను. కాని చే చంపంబడియె 

నన్న యవమానమునకుం బాల్చ్బడకుండం దన కవచమును మోయుచున్న 

వానిన్నిరేన్ను 6 జంఫు మని యాజ్ఞ చేసెను... 

అవల్ న్లారు (౧0-౧3౬) మర్యు 
. త్రభువు వైనాదేశమునకు :చెడలినపు ' డీ అబిళ్కార్యు.నునూడ తన | 

వింటం దీసికొనిపోయెను, ఈక(డు గొప్పవై ద్యుండు. | మెకార్భ శీ 

అబిఫోనులు-అబిసీనియా - 
తరువాత అంహరస్టు పృభువునకు కూడ నీతండు వై ద్యు(డుగ నుం డెను, 

ఈళండు ౧౮౨౬ లో చనిపోయెను, 

 అభబిషాయ్ -- డేవిడ్డుకాజునకు వేనయల్లుడు.. ఇతండు 

డ్రై ర్యసాహసములు గలిగి రాజునెడల విశ్వాసమును చూపుచు నాతని _ 

ఇంబడీంచినవాడు. సాలుస్క_౦ధావారము పే నర్భర్యాత్రమున నడ 

పించిన దండయాత్రలో రాజునకు తోడ్ప్చడీయెను. జేవిడ్డు సింహాసన 

'మెక్కినతరువాత 'నశేక యుద్ధములలో ప్రవేశము కొనుటయేకా!. 

ముఖ్య నే నాధిపతులలో నొక్క డర్వూను. 

అవిసీనియా -- ఆవ్రీకాఖండమన _ఈశాన్యమందలి 

యొక 'స్వతంత్రరాజ్యము. హబహెక్ అని దీని యాదిమనామము. 

ఎథియోపీయా యని (గ్రీకులు పిలుచుచుండిరి. 2౨౫౦ ఉం రేఖాంశ 

ములు, 3౫ = 'ర౨ వూర్వ - అమాంశయులం దీజేశము వ్యాపీంచ
ియున్నది. 

ఊత్తరమున ఎర్మి తియ తూర్పున ఫ్రెంచ్ ఇటాలియక బ్రిటివ్ 

జాతులకు జెందిన సొమాలీలాండ్ , దవీణమున ఊఉ గండా, కన్యాదేశ 

ములున్కు పడమట ఆంగ్లో యః ఈజిష్టకా నూదానులు దీని సరి 

హద్దులు, .సముదృతీర మంతయు సభ్యజా తులయధినమం దుండుటచే 

అవిసీనియనులు సాగరికోద్యమములనుండి  వంచితు లె యున్నారని. 

చెప్పవచ్చును. ఉత్తరమున నీచేశపువెడల్బు ౨౫౦ . మెళ్లుమాత్ర,మే 

కాని నావ యకూంశమువెంట 'దీనివెడల్పు ౯ాం౦ ల మెళ్లు, దీని. 

వైశాల్యము 3,40,000 ల చదరపు మెళ్లు, జనసంఖ్య సుమారు 

౮౦౦౦౦౦౦ లు, రాజధాని అడ్డిస్ అబా బా, 

_ఛాతికలకు.ణములు పర్వతములు నదులు, సరస్సులు ఫి 

అబిసీనియా దేశము సమతలము లగు గొప్ప మెదానములు కలది కాదు, 

మిక్కిలీ _మిట్టపల్సములు కలది. ఇట్టియాకృ్ళతి కలుగుటకుం గారణము 

భూగర్భమున ననేక యుగము లాదిగ6 బనిసేయుచుండు అగ్ని యొక్క_ 

ప్రభావ మనియే చెప్పుదురు, సము దృ ప్రమట్టమునకు ర000లు మొదలు 

౧౦౦౦౦ ల అడుసలవజకు నెత్తుగల పర్వతములు, పీఠభవూములు . 

నీదేశము నా కృమించియున్నవి, - వీనికిదోడు అ గాధములగు లోయ... 

లును గలవు, . ౧౦౦౦ ల అడుగులయొత్తు గలిగి ఆల్రైక్ శృంగముల 

కెనవచ్చు కూటము లీపర్వతమల నలంకరించుచున్న వి. ఈపర్వత 
పంక్తు లన్నియు ేదియో యొక కనుము సనుసరించి కాక్క. ప్రకృతి 
వై పరీళ్యమును బృకటించుచు . వంకరటింకర లై యడ్డదెడ్డముగ . బేళ 

'మంఠట వ్యాపించియున్న వి. అందు “ తచా? సరోవరమున .కు_త్తర 
మున. సే మెక పర్వతపం క్తి వ్యాపించియున్న ది, దాజక అనునది 

_యీపర్వత శృేణియందలి యున్నత శిఖరము, దీనియెత్తు ౧౫౧౧౬౦ . 

అడుగులు, గొజ్ఞాం ప్రాంతమున తకాలీ, అభాయీనదులమధ్య చోక 

' నామకపర్వరములు కలవు, వీనియందు ౧౩, వేలయడుగుల యె త్రయిన 
శిఖరము లున్నవి. హవాస్నదికి దక్షీణదిగ్భాగమున_ చిల్లాలోో గుగా 

పర్వతములను వీనికి _ దూర్చుగ : అహమార్ కొండలును (బృసరించి . 

యున్నవి, శశ్రేణులపూర్య భాగము నారారాకొండ లనియుం భిలువం 
రారో + 

కీ ల 



బజడుదుందడునుం చిల్లాలో పర్వతములకు దక్నీఇముగ ౫ల్లా ప్రాంతమున 

ఉర్ గోమాకొండలు, గల్లెట్ కొండలును గలను, 

ఇట్టిపర్వతమయ ప్ర దేశమగటవలనన్సు నపరీమిత ముగ వర్ష ములు 
కురియుటుపలనను నిందు నదులకు కొదవలేదు, మారెబ్నది ఈదేశమున 

సత్యంతము నుత్తరభిగమందుపడమటగ( (బవహించి అత్ బరానదిలో 6 

గలయును, ఈ అత్సరానదియొక్క_. అవిపీనియాలోనిభాగము తకాజే 
యను పేరను బర(గుచున్నది. అజె లేక నీలనైల్ నదియు, దొనియుప 
నదులును పళ్చిమో_త్తరముగం . బాణి వెల్ నదిలో. గలయుచున్న వి. 

తూర్పుగః శ్రువహించువానిలో( 'ఖెద్దడి హవావ్నది. ఇది ౦౦ల 
'మెళ్ళదూరము పాటీ తరునాత - నిసుకయెడారియం _దంళతళశాన 

— భి. _ మైపోవును. ఇెద్కీ షిబేల్కీ జుబా  యనునవి సోమాలీభాండులోని. 

| 
ఇవి కాక ఉఊన్నతభూములనుండి లేయలలోోనికి ముఖ్యనదులు. 

దుముకు "సెలయే సీ పరిమిత ముగ నున్నవి, ఇవి వర్షాకాలమున 
మాత్రము పృవహీంచుచు బురదేలలందును నెడారులందును గను 
పడకుండంబోవును. పోవా ప్రాంత పుదకీణమన ' నారంభమై యబి 

సీనియాయొక్క_ దక్షీ,ణ-పళ్చిమఫుకోణమున సరిహడ్డుమింద నున్న రడ 
ల్. ఎల్ టాకముపర్యంత ము కొన్ని సరోవరములు వ్యాపించియున్న వి. 
వీనిలో గొన్ని మంచినీళ్ల సర సులు. కలవు, కాలువలద్యా రా కొన్ని 

కలసీయు, మటికొన్ని 'వేటువేటుగను నున్నవి, వీనిలో మొట్టమొదటిది 

జ్యా యా'సర స్సు. దీనికి దక్షీణయమగ హోరా అబ్బట, లంగానా లను 

సరోవరములు కలవు, అబ్బటసరోవరము కాలువద్వారా జ్వాయిీతో 
గలసియున్న ది. అబ్బట్క లంగానాలకును సంబంధము గలదు, ఈ 



౧౬౮ 

మూరంయ'సర స స్పులు గల్లా "ప్రాంతమందలి అరుసినామక భాగమున నున్నవి. 

వీనికి దక్నీణయుగా పూలా అవుసా లనంబడు కటాకములును; వీని 

యదుగున అబయి, చమో లను జలాశయములును, అంతమున స్టీ "సక్ 

సరసియు, సరిహద్దుమోంద రడళ్ఫొసరోవరమును గలవు, ఊ త్రరమున 

ఇ! క్త a శ ఆహ్మరా ప్రాంతమున టనానామకతటాక మున్నది 

కాలమానము ;__- మిట్టపల్ల ములుకల పర్వతమయ దేశ మగుటం 

జేసి యిచ్చట శీత్రోన్లమా నస్థితియు నచీక విధములుగం  గన్పట్టు 

చున్నది, సొమాలీలాండ్, దనకిల్ ప్రాంతములండలి పల్ల పుప్రదేశ 

ములు మిక్కిలి వేండిమి కలిగ ఇకొాలవజకు. ఎడారులంబోలీ యుండును. 

సోబత్ నదియిక్క_ అధోభాగము జలప్రాయమై. ఊస్టాధిక్యమున 

మన్యజ్వరముల నుత్సాదించుచుండును. ఇట్రేభాగములను వదబీనచో 

దక్కిన అబినీనియాడేశమం దంతేటను గల్లా ప్రాంత పుపర్వత ప్ప జీ్శము 

లందును కాలమాన మారోగ్యకరముగ నుండును, ఈచేశము భూమధ్య 

శేఖకు ఫసమిపముగ నుండివప్పటికిని పర్వతే శిఖరములతో నిండియుం 

డుటవలన నిచటికాలమానము సౌఖ్యదాయక మైయున్నది. సామాన్య 

ముగ నాలుగువేలయడుగుల కీ శ్రోందిథాగ మంతయు వేడిమితోం 

సహాడీి మేరియాజ్వరముల కాటపట్టయి యుండును, . 

మధ్యమ తాప పరిమాణము ౬౦-౮౦ అంశములు, ఇచట బగా, కరంత్ 

ఆను బురకున్రులు శెండే, ఇందు మొదటిది అక్టోబరు మొదలు జాక్ 

మూసమువజుకునుు కెండవది జూకమొదలు సె ప్రెంబర్. ఆఖరువజకును 

నుండును, మార్చిమాసమున నించుక వర్షము ప్రరియును, అవబినీనియా | 

యందలీవర ము లా ఫీ,కాఖండమున నత్నంతేము ముఖ మెనవి; 
| వె (UU శ్రీ $ g “7 

ఎ టనంగా నెలునదీపొంతముల నివసించువారి యెకంగంమున క్లీవర య a శతా, దు... ఏ $ ప 

ములే కారణము, 

__ వనస్పతుల్కు పళువులు !-- నీమ్మోన్నతపర్వతమయ ప్రదేశ 
. మనసటంచజేని యిచటి ననస స్పతులందుసు నానావిధ భేదము లగపడు 

చున్నవి. శ్రీత్రోన్ల ముల హెచ్చుకస్తల ననుసరించి సమతేలము లగు పల 

ములు మొదలుకొని. కొొండశిఖర ములవజుకును పెకుయపనట్టివృకుజాతు 

లెనేకము లిచటం గలవు. ఈటేశపు-జాత్తర ప్రాంతములందు లోయలు 
నిమ్న్యప్రదేశములు గాథము లగు నరణ్యములరో న నిండి యుండ, ఉచ్చ 

భా భాగము లక్క్క_డక్క_డ దుబ్బులు, పాదలు శప్ప సామాన్యముగ 

'వృకుకూన్యము లైెయుండును, లోయలనడుము నుండుగుట్టలు, 

తిప్పలు మొదలగునవి వృకుములతోన్ను లతాగుల లృమలతోను దట్ట్రమగ 
నిండియుండును, కాని బయిళ్లే యందలి కొండలు వృకవిహీనములు 

ణీ యుండును. దక్నీణ ప్రాంతములం దెట్టి స్ధితి కానరాదు, ఇచటి 

' లోయలు, నిమ్న, ప, జేకములు,. దన్నకస్థానమేలు, కొండలు 'ారేన 

ఉన. వన్నియు. ఘసములైన యరణ్యములతో నిండియున్న వి, 
- మతీయు దక్షిణారణ్యములు మిగుల చెలగల' ప్ర శ _స్తమైన కలపకు 

'ఆక్షరములు, కాఫాస్రాంత పుకాఫీ ఆక్యు క్ర తను మనది, ఈణింజల 

"కదియే జన్మ స్థానము, 'ఇక్క_డనుండియే 'యివి ప్రపంచమం దంతటం 
ల నజెలలేల 'విస్వవ్యాషకక్వమను బొంటినవి, 

Fw 

గలవు. గద్రాకుల్యూ కలివెపండ్లుకూడ మక్క ్టట ము, 

"అర (టి, 

ఇచటి | 

"ల నివాసస్థానము సొమాలీరాండ్ వనభూమి, 

చుండును, 

అప ఈకాఫాదేశమన 'చితాకలతో నొకజెయ్యిథేనమలు కలవు, 

అబీసీ నియో 

జని ంచుటం జేసీయే కాఫీ యను ..అవ్వ్యర్థక నామమును బజసీనది, పర్వత 

ప చేశములలోని యేక భాగములందు  శెస్ఫోనామకబృకుము లేక 

ములు గలవు, ఇవి 30, రో౦ అడుగులయెత్తు గలిగి నిలువున పె వేలాడు 

చుండు ఎజ్జనిప్రాలతో . మహాసుందరముగ నుండును, సాధారగముగా 

| చేశమం దన్ని భౌగములందు ముఖ్యముగ పోవా ప్రాంత మున “కురా 

రినా ” నానుకఫలవృక.ములు కలవు. . వీనిగింజలు ఎ సుగంధ దృ వ్యముగం 

బనికివచ్చును. సమ స్తవిధములెన ధాన్యములు, కాయగూరలు 

మక్కు_టముగం బండును, కర్ణూరము అ త్తప త్త ఆలివ్, రావి, 

చేయ పొన్న చెట్లు బాల(గ నున్న వి. జిగురు నిచ్చు చెట్లు పలురకో 

ములు కలను. దేవదారు అంజూరము నారింజ్య నిమ్మ, దానిమ్మ, 

వీ అ కోట్, అనాస్క యింకను న చేక్ళపృకారము లగు ఫలములు 

వత్తి, నీలి, 
చెడుకు అమితముగ6 బి రగును, ఉన్నతభూములందు గోదుమబు, 

పొగాకు కుంకాయ్య: జట్లు ప్రహ్ము_లముగ ఫలీం 

చును. వెదురును, ఉన్ల ప్రదేశేమలందు చింతలు, తుమ్మలు పర్యా ప్పరీతిని 

వృద్ధి బొందును, 

చారీ", 
య 

పల రి ఫుమైదానములుగల భూభాగములందు ముఖ్యముగ సోబక్ 

నది ప్రనహిం చుకొందలోయలు ఏీను(గులకపను, ఖడ్లన్భుగములకును 

ఉనికిపట్లు, నదులు చాలవజుకు వెొంసళ్ళతోడను, నీటియేనుగులతో డను 

నిండియున్న వి. "ెద్దవగు జత్తరు లను జలచరము 'లెక్కుువగ (6 గలవు, 

చిజుత్ ప్రలులు రెండు పృకారములు : మచ్చలుగలపి, నల్ల నివి, సింహము 

ఈచేశపుసివంగు. లతి 

భయంకర ములు, తోంేళ్లు అడవికుక్కలు, నక్కలు అపరిమితము, 

ఎలులు లంతగం గానరావు, - పశ్చిమ ప్రాంతములందు జిరాఫీ లెక్కువ, 
ఉఊత్తరమందలీ రాతీకాండలు పీఠభూములు జీ ్ రాలకును, అడవిగాడి 

దలకు నాకరములు, లేళ్ళు దుప్పులు అగణీతములు వీనిలో అయిదాజు 

వేటువేజిగు విధములగునవి. కన్పడుచున్న వి, ‘  న్యలా? యను పేర 

నొప్పు మిక్కి లియపరూప మైన మృగ మొకటి కలదు. ఫునురస 

పిల్లులు పలుచోట్ల దృగ్గోచరము లనచుండును కాని 'పీనిమఖ్యినివా 

సము గల్లా ప్రాంశము, ఉడుతల్సు కుందేళ్గు, కోతులు అతివిస్తారము, 
కోంతులలో నీక జాతుల గాననగును, మైదానములనుండి ౧౦౦౦౦... 

అడుగలయెత్తువజకును గల (ప్ర, దేశీములం దీకోంతులు వాసముం జేయు 

పకలలోే' మిగుల సుందర మైనది నిప్పుకోడి, ఇవికాక: ఈక 
లకు బనికివచ్చు పకులు, చిలుక్క కొంగ నల్ల పక్షీ మున్న్రగునవియు 6 

గలవు, ఊలు గ గ్రద్దలు గరుడు6 డాదిగాగల - మాంసావోరగిపము, 

లును కాజాలు తి త్తిరులు అడవిచాతులు, అడవికోళ్లు 

. నళ్యంతముగం గలవు. పాము లంత 'యొక్కువగ లేవు కాని యూన్నవి 

“మాత్ర ము 'వివసంయుతములు. తేనె యిచటినివాసులు' “ముఖాస హోరు 

పావురాలు 

లలా నొకటి. . మిడుకలు తండోప తండములుగ ల గలవు, “సీతాకోక 



విసీనియా 
కృషి వ్యాపారముణూర్షములు :-_ ఈ దేశమందలి చేల మిక్కిలి. 

సారవంత మెనడది, వ్యవసాయము విస్తారముగ6 జేయబకుచుండును, | 
కొన్ని _ప్రాంతములందు లెండుకార్డును. మజీకొన్ని- చోట్ల సంవత్సరము | 
సన న మూండుకార్గును బండుచుండును, మొక్కలో న్నలు, ఛార్జి నై? 

ఫ్. (ధాన్యచి కేనము )3 బటానీల్కు (పృశ్తి చెప ఎక్కువగ 
న. 6ఎక్రస్సా ! యను నేతళొకవిధమగు ధాన్యము ' 
కలదు. దీనితో నల్ల నిరొ క్రైలు తయారగు చుండును. పలురకముల ! 
నూనెగింజలు, వేరా సెనగలు బాళగ ఫలించును,  హరర్ ప్రాంతమున | 
కళ్ అనునొకమూాలీక దొరకును, 

(వ దేశ్రయమలందుాడ చార్జీ, 
గోదుమలు సెతము ెరగను,. 

ఉన్న తేభూములయందు మే నెలలోప లను, నిమ్న భూ ములరడు | 
జూకొమాసమునందును సాగుచేసి విత్తనము వేయు చుందురు, గడ్డి. 
యపరిసుతము, కావున, పకుపాలనమున కిది మిక్కిలి యుపయు క్ష 
మోన ప్రచేశము. కోట్టకొల6ది యాలమంద లీచటం గలవు, మేకలు 
గొల అస సంఖ్యాకములు, ఇచట ఉన్ని నిచ్చు గొ శ్రలు బాల. 
తక్కవ. గుజ్జు ములు ముంచి బలముకలవి. కొండ లెక్కు_.టయందు 
చుటుకె నవి కంచరణాడివలు, 
'వబికేంగల బరువును మోయుచుండును, 

గల్లా ప్రా ంళేవాసులు వ్యవసాయ మునక దోడు బంగారము. 
'దీయు వ్యాపారమగూడ సలుఫుచుందురు. వాలెగాజిల్లాయందు పాటి. 
నమ్ధాతువు దొరకును, ఇనుము నల ల బొగ్హ, పెట్టుప్పుు గంధకము 
రాగి వెండి రాతియుప్పు లోనసపదార్థము తెక్కువగం గలవు, 

ప తిసంవత్సర మిచట ౨౫౮౦౦౦౩౦౦౦ ల పౌనులవ్యాపారము లీ 
జఉరగుచుండును. వ్యాపారమున కా వశ్యక ము లగు మంచిమార్జము : 
'లీచట లేవు, శ్ర ౦ చ్సోమాలీలాండ్ నందలి జిబూటీప పట్టణముననుండి 
రాజధాని యాస 'సడ్జినొఅ బాబావజన 2౮౦ మైళ్ల దూర మగల నైలు, 
మార్చ మొకటి తప్పు బేటొండుమార్ష మేదియు వ్యాపార మున కనునై 
వదె దు. గజములు జంకొలు కంచర గాడిదలద్య్వారా బేశమునం 
దక్కినచోట్ల వ్యాపారము జరగుచుండును. రాజధానినుండి తక్కిన 
పెద్దె పెద్దప్టుణములకు బులి wi సంబంధము కలదు. శెలీఫోకొాసం బం 
భమగూాడం గలదు కాని నగరము వెలుపల నుచిత ప్ర్కృబంధము. లేకుండు 
టే వార్తలు 'సరియగువిధమున నడచుట లేదు. గల్ల బట్ రాచ జ్రైర్స్, 
గం చేలాపట్టణములచారిని ఆంగ్లో _ ఈజిష్ట కా _ నూడాకా దేశముతో 

వ్యాపారము కురగసచుం డును, "చేట? న్యాపారమార్షమ ఎర్మిత్మియా, 
శఫండ మస్య్ఫావానగరమువజకును బోవును,. మజణటీయొకదార హరార్. 
"మోదుగ బి టిఫ్సోమాలీలాండ్ లోని 'బెర్చిరాపట్టణమువజకరను, 
“బోవును, "కాపీ » తోళ్లు ముఖ్యమైన మెగమతులు, ఇని గాక బంగా, 
"రమయ ప్రనుయ్య దంతము, మెనము, జిగురు మొదలసనవిరము నసమతి' 
"'ఈగుడుండును. ఉప్పు ఇనుప సామానులు "నానావిధవ్యస్త్రమాలు దిగు, 
మోతి! 'యపదుండను. రాజ్యాబాయము ఈళస్ట్ర ము 'లవ్వారాన్సు “ఇరోమి! 

+ 

| 

ఇవి ౧4౦ మొదలు ౨౦౦ ల పోనుల 

౧౦,౦౦౦ అదుసంయొక్తున | క 

ఓట్కొ _ బీనులును అక్క_డక్క_డ | 

౧ 

పన్నులమూలమునను - టో వగుచుండును. రాషా ధికారు లగు గవ 
రుబు అనె వైతనికలు, ప సో 

ర్న 
అందువలన నిచటియాదాయము 'నిలుకడగ 

డదు, పతి త్తీయస సమ _ప్రపదార్థ మలమిందను పన్ను విధింపంబడి 

జనులు, మతములు * అవీనీనియాయం దేకజాతులు. గలవు, 
అన్నింటిలో దకఠ్షీణ-అళీేబియానుండి పచ్చిన సెమిటిక్కు_లు పము 
ఖులు. రెండుభావుల నిచటివారు వాడుచుందురు. అందు అమ్ల్ష రిక్ 
జకీయభావ,  ఎథిగోపియక్రా అనునామాంతరముగల గీజాభావ. 

కూడ ఎక్కు_వ బ్ర, బ,చారముం దున్నది. ఇందలిరాజమతము కె సవ 
ర మతము, 'నాల్దవకతాద్ది యందు ఈజిప్టు దేశమునుండి కలపతి యగు 

అగ్నా నీయన్వలనం బంపంబడకిన ఫ్రూమెంటన్ అనునత6డు మొట్ట 
మొదట నీబేళశమఘువారికీ. లై 3 స్రవమళదీక.. నోొసంగెను, కాని 'యిష్పు 
డిది యొక విచిత్ర, ముగు ట్రైన్ 'సవమతీముగ 6 బరిణమీంచినదె.. అ కు ళా ను. 

తము వీఠు రోమనుకాథలిక్కు_లు గారు; శౌ సెన్ పెంట్ తెగలో 
జేరళు, కాప్ ఫ్ర్చర్చీకిం జెందెనవారుగ నుందురు, మటియు 'వీరీనుతీమును 
“ మానొ ఫె సెట్ "మత మందురో, తరువాత యూదులును నిచట 
నెక్కువగం | గలరు, అఫార్ , సోమాలీలాండ్, గల్లా ప్రాంతములలో 
ము'సల్తాను లేక్కువ, ఇచటి త్రై _సవులు, సాఢువులు స స్వర్ణ దేవతలను 
నెక్కుువగం బూజించుచుందురు. కాని విగ గ్రహోరాధన మచట శే 
లేదు, 

వీరిలో నుపవాసములు చేయునాచారము కలదు. ఆయుప్త 
వాసము లతిక కినములు,. అత్యంతదీర్భ ములు నె నై యుండును, జెరూసలేం 
సగరమునకప యా ఈ (తపోవుటవలన పొపసాళనమగుననియు పాపన్వీకరణ 
'మున ము క్లీ గలుగు ననియు. వీరిదృథవిశ్వాసము. ఇందుమాలమున 
వీరిలో బురోహీ ాతులపని బాగుగ నున్నది, 

దేశవిభాగము వా చక్రవర్తి చే స్వయముగం చాలీింపయడు 
భాగము గాక పోవా, కాఫ్కా గల్లా, మధ్యసోమాలీ యను సామంత 
రాజ్యములును గలవు, పరిపాలనార్గ మిని న్రార్యము మై పైగ, 9 అమ్హార్వా 
గోజూం. పోవాలని నాలుగుమవేమం డలములంగ విభజేదవండీయుం 
డేను, కాని యిప్పటివిభజనము చేటు, ఇప్పుడు "పెద్దవి, చిన్నవి కలసి 
౨౦ (ప్రాంతములు, వానిలో గోజూం ' ఉత్తర మైగ్రో ౩ దణ మైల 
బజెందిర్కౌ హరర్, నలల్కే వాగ్, బిమ్మా లక్షా. అను పీ పేరుగల 
ప్రధానమైనవి. 

దేశదరిత్రము 3 అనాదిగ నీటేశము నిరంకుకులన రాజు 
లచే. బరెపాలిరెషయుడుచువొన్చెను. హ్రావీనకాలమున దీనికిని, ఈజిప్టు 
దేశమునకును "నెక్కువసంబంధ యుండెను, కావున నీరెండురాజ్యములు 

"సభ్య శావివయమునం బరస్సరపోవకములుగ నుం'జెను, టాతెమోలకాల 
మునందు గీ కులరోధినిజేశ్రము "లీదేశళమయున నలకొల్చంబడియుం డెను, 
ER సవముత :మా దేకశీమున( (ట్రైవేళించినయారంభకాలమునందు మ స్ట 

| వాచార్యళవలుకుడి' "రాజుసొద్ద చెల్చుచుం'డెను, “కాలెజ్ అనూరాజు 

అణాల . 



త నమతస్హులగు క సవులను ఫీడించుచుండిన ఈమెక్ దేశప్రురాజుపె రవి 

దండుజెడలీ యశేబియాయందు€ 

గావించి యా దేళభౌాగము నా క్రమిందుకొ చెను. ఇదియే అరేబియా 
'బేళమున నుత్తమకాలము, ఎథిమాపియనులు అరేబియాలోని సార. 
వంతమగు భాగమును వశపజుచుకొని విస్తారమెన వ్యాపారము నడ 
పుచు హీిందూదేళమ్ము సింహళమువజకుగాడం చ 
'సలుప్రచుండిరి, మహమ్తదీయు 'లేడవశీతాద్దియందు విజృంభించుటచే 

_ అవినీనియాబల మడ(పోయొను, తమమతమునకు శత్రువులైన తుళు. 
ష్క్లలయొ ్తిడి వలన అవిసీనియాంత ర్యాగమునం జే వీరు ౧౫వ 
శళాబ్టి_-అంతమువణకును . శిష్ట ప,పంచమున కగోచరు. ల యుండిరి, ' ee 

వ్రీకాఖండముయొక్క_ ఈశాన్య భాగమున నేదో యొక. 
వైశ్య కల దని. బహుకాలముగ గాలీకబురుగ వినుచుండిన | లీనిరాజధాని యగు మాగ్జలానగర మాంగ్లేయులవళ మయ్యెను, 

పోర్చుగీసుమ తాచార్యులు ౧రో౯౦-వ సం వత్సరమున అవినీనియాను 
వీరికి నినీగస్టునీగస్( ఇది అభినీనియా రాజబిరుదము; '  గనుయొనిరి, 

_రాజరా "జని యర్థము నకును స్నేహము కుదిశెను... శ్రీ. శ ౧౨౮ 
మొదలుకొని గం(క౦వటికును ._ మహమ్సగ్ శ్రా అను చే క రుగల ' 

'తురువ్ము_మహాయోధునకోున్సు ఇనిీంయా కోవ of ర్తికిని జరగినపోరాట' 
మందు పోర్చుగీసులు. నీగ సునకుం దోడుపడి 

కూడ నేనలు వచ్చియుం డెను. 
మహమ్మద్ గ్రాక్. గుండుబెబ్బచే మరణీంచుటవలన నీగసునకు 

సం వూర్ల జయము నలిన, తరువాత నితనికిని,. పోర్చుగీసు సుల బిహప్. 

తత్కా_రణమున 

శ్ర క్ల, .౧౬౯౮-వ. 

అథ బరు రు సృడా సునకును వాదవివాదము లుప్పతిల్ల 

క్ స్తవాచార్యుం డా దేశమును వదలిపోయొను, 
కా 
_సంవత్న్చరమువజకును గొంపటు . యూరోపియనులు అబిసీనియాకు 6 
బోయి రాజును కలసిక్రొ నుచువచ్చిరి కాని యటుసిమట నొకళతాబ్ది 
పర్యంత మచటి కవరును బోయియుండలేదు, 

(్రనేశించి . "దేశము న్శాక ్రమించుకొనిరి, . 

. బొంటెసు, 

“ఇతడు. అలినీనియాయొక్కు.. 
ల మండలమున. “౧౮౧౮వ సంవత్సరమున జని ంచెను, ' ఇకేనిపినకం డ్రి, డి, 

" యగు డంబియాకార్యా "ఇలానా నుకమండలములకు గవర్న రగ 
we నుండెను, న్న _ఆకనిమరణానంకరమ జ్ కాసా ఎారామండలమనకు, 

్రైవేశించి యతనిని . పషరాజితుని 

వీాందూ'దేశముననుండీి ' 

కలిగియుండునట్లు సంధి గావించుకొ నెను, 
శ్రీ శ ౧౬వ కతాబ్దిమధ్యకాలముననుండి యా దేశమునకు 

దక్నీణముగ వసీంచుచుండిన “గాలా లనుజాతివారు. మెల్లంగ 'లోపలం. 

౧౫-వ. శతాబ్టి-అంతీమున6) | 
జ షక కవ ర్తి వారీచేతులలోC జిక్కె_ను, తరువాతను.. చ్ కు వర్తి బలము' 
క్రమముగ తస్టచుంబోయి తుదకు సంప్రూర్థ ముగ నర్చమయ్యను, ఆజే | సృ 
కౌోలమున నొక సామంతుడు బలవంతుడై. యతేనిమం,త్రి యను పరు: 
"పట్టికొని రాజ్య మేలియాండెను, ఈ ప్రకారము ౧౮౫౫-వ. సంవత్స! 
రమవజకు ననేకులు రాజు తెరి, ఆసమయమున లీజ్ కాసా యను! 
.నతండు మ్లూ(డవ థియోడర్ అనుబిరదముతో? : 'జక్రవర్తి ర్రిపదమును! 

పడనుటిభాగమందలి. కారా. . యూరోపియకా సైనికలపద్ధలిని యుద్ధవ్ర్యాహముల | "రచింప సమర్హులె 

అబిసీనీయా 

మూ తము పొలకుండుగ. నియమింపంబ జెను, దీనితో ద్భ షి ఏ నొందక Wy 
ఇత డనేకప (స్కయత్న ముల సలిపి తుదకు ౧౮౫0లో చ శ్ వర్తి 
పదము నంచెను. అపరిమితమగస రాజ్యకాంకుచే నితడు తన హన. 
మార్గమును దానే నిరి రంచుకి నెను. మొట్టమొదట నితనికిని, ఆంగ్లేయు. 

' లకోను మైత్రి యుండెడి ఇది. కాని ౧౮౬౩వ సంవత్సరమున నితండు 
బ యాణముల తి యవి షా బ్రిటివచక్రైన నిక చాసి యంసినయు త్రరమునకు జవాబీ రానం 

దున సహజకోపఫుం డగునితండు బద్ధవై ర మూనెను,. ఎన్ని ప్రయత్నము 
“లొనరించినను ఈవై రము పోయినదికాదు. . ౧౮౬ ౩- వస సంవత్సరమున 

నితనికిని బ్రిటిషువారికిని పోరాటము లార €భమయెను, ధియో డర్ 
చాలకాలము . ప్రతిఘటించి పోరీ. విఫలమనోరథ్టు.డై తుదకు6 -బాటి 
పోవ యత్ని వియుం గార్యము గానక ఆత్మహత్య ' చేసికొనెను, 

ఈయుద్ధిమన( దమకు సాయ మొనరించిన టి ్రీపాలకుండగు కాన్సే 
యనునలీనిని వీరు బొహన్నస్ఛా జనుెపీర 'నాజేశమనకుం జక్క 
వర్తిగ. నొనరించిరి, అటుపిమట అంగి లేయు లీ దేశమును పడి పోయిర. 
“"హన్నన్ ౧౮౮౯-వ సంవత్సరమున. దొకయుద్ధమున. నురణీం 

‘ జ యూరోష్రనందలి సభ్యులును, . న్ధ క్రిమంతులు నగు త్రెంక్ | 

జర. రక ఇటాలీయక్కా పోర్చుగీన్ 3 చి ట్రీటివిజాతులవారు ఆఫ్రీకొ 

ఖండమున వ్యాపారమున కని కొంత భాగమును జయించి కొంతభాగ ' 
మును , తమతనుయదధీనము గావించికొనిరి, అందు అబిసీనియా ఇటా. 

+ లియనులపాల బడెను, వారిసాయమున పోవారాన్ (ప ప్రభువు 
అగు మె నెలిక్కు. అనునతండు అవిసీనియాచ రకోవర్తి యయ్యేను, ఈ 
దేళము' ఇటాలియనులకు లోంబకిన దనుశే పశ శ కాని నిజమున శకెప్పుడును. 
వారికి చెందియుండ లేదు. ౧౮౯౬-వ 

నాడ ెదిరించి మె నెలీక్కు 
ఇతడు 

సంవత్నరమున ఇటాలీయనుల( 

సర్వస్వాతం త్ర కిము వడసే 

సం వత్సర మున నాంగేయులతో మెత్తి తీ 

౧౯౦౭, ౧౯౦౮ సరవర్స్ 
రములలో అబీసీ నియ్యా ఎరి తి శ్రీయా నూదాను దేశముల సరీవొద్దులను జరీ 
న్య్రరిం చుకొనుసంధులు జరగన. 

౧౮౯ ౭_వ 

ఈడేశవు ప్రభుత్వము నిరంకుశేము.. అయినను ౧౯౦౭ లే 
నవం బరుమాసమున చక్రవర్తి అవినీ నియా. కొకవిధమగు . సాంకళ 
ప్రభుత్వము నొసంగు చక్రవర్తి యరదజ"సె పె నధికారి, . అతనికి 
సాయము చేయుటకు . ఒకసభ ఈ యుండును. సామంత రాజ్యములలోని 
'రాజులును, . మహామం డలములలో నిపాలకులును నిందు. సభౌసదులుగ 
నుందురు, యూరోఫునందలి మంతి (గీమండలములవంటి మండలముల 
మనైతము. నిండు స్థాపనము గావిరచెను, ఇతనియొద్ద "నెల్ల ల్ల పుడును 
౧303000 ల నేన నిలువ యుం జెడిది, ' అందలి నె నికు లందటును 

యై 

అధునిక ఫ్రై (మ్రుములం నలిగయుండేర, ౧౯౦౭-వ - సంవత్సరమున / 
బురుషు లందును . దష్పక. విద్య నభ్యసింపవలయు. నని :యొకచ్యట్ట 

|. మేర్చ డెను. _ ఈచేశ . మిదివటలో నాగరకతయందు వెనకయక్కి 



నీరియా 

యున్నను. ప్రస్తుతము జాతీయభావ ముదయించుటవలన త్వరితముగ 

నభివృద్ధిం బొందు. ననుటకు 'సందియము లేదు, 

వేటు వేబుగ నున్న సామంత రాజుల నందజణ ీకీభవింప (జేసీ 

యెట్లో రాజ్యము నడప్రుచువచ్చిన 'మెనెలీక్ 'చక్కవర్తి రీ ౧౯౧౩-వ 

సంవత్సరమున మరణమం బెను, ఇతడు మరణించినవెంటనే చేశమం 

చెల్ల కోడల నుత్పాతము లుప్పతి ల్లెను, ఇతడు బ (శ్రుదికియుండినకాలమున 

౧౯౦౮-వ సంవర్ఫేరమనండె కనపౌత్రు డన 'లేజాయసును ఉత్త 

రాగధికారీగను, స్ తెసమ్హా యనునత్తనిన రీజంటుగను నియమిం'చెను, 

కాని ర జం కను ప్రజలలో? గొందటు నాయకోలకోను, చక్క 

వర్తినికిని మధ్య మనోమాలిన్య ముండుటచే వీరు రాజ్య మొనరించుడు 

చక్రవర్తిని ఏకాంతవాసమున శేలను. ఆమజుసటిసంవత్సర మున 

'తెసమ్హా మరణించెను. అంత లేజాయసు పృభు త్వాధికారమును దన 

చేతిలోనికి దీసికొ నెను గాని యికనిపట్టాభిే షేక్షముమ్మాత్రేయ జరగి 

యుండలేదు. 

లధికముకా౯ంగా మజేంత దుఃస్థితికి వచ్చెను, (క్రార్యపూరిత మైన యితని 

నిరంక[ఘళపరిపొలనమును, ఇతని దుహ్ ప్ర, ర్హనమును, వీనియన్నింటిని 

మించిన యితనిమహనమ్మదీయమతపతపొరమును జేశవాసులను మిక్కిలి. | 

రోపఫూరితులను జేసె నెను, చిట్టచివరకు సోమాలీలాండునందలీ మద 

ముల్లా యనువానిపకు. మూని మహన్మదీయరా ష్ట్ర మలగణరాజ్యకు 

నొకదానిని కల్చింపవలయు నని యితండు ప ప్రృయత్నింపంబూన్వ చుట్టు 

ప ప్రకథ్రాల నున్న యూ 

వెను, అంత ౧౯౧౬-న సంవత్సర మున అబినీనియా చర్చికి ముఖ్యగురు 

మందలి పృముఖులున్యు గొప్పపా, 

శో హని గావించి "సు నెలీక్ చ క్రనర్తికూంతు రగు బౌెదియాను చక్ర 

వరన నిగను, రాస్టఫారీని సౌ మ్రాజ్యమునకు రీజంటుగను నేర్పాటు 

చేసిరి. మజీయు నీటఫారీ రాసుల కందటకు రాసుగన్సు రాజ్య సింహోస 

నమునకు హక్కు_దారుగను, బ్రకటింపం డెను, ఇందులకు గారణ 

మిత (డు : శాజకటుంబమునకుల జెందినవాం డగుటయీ కాక ఇతని 

భార్యయు నీశాజవంశ్లము లోనిదే, ఇట్లు లేజాయసును పదభృష్టుని 

గావించి నూతనరాజ్య పృబంధకర్రల శేర్పటుచుటవలన ' చేశమం 

దనేకోప దృవము లుప్పతిల్ల వానిపరిణామముగ భయంకరయుద్ధములు | ౪) 

జరగాను. లేజాయసుయొక్క_తండ్రి, రాస్ మైకేల్ అనునతండు గల్లా 

ప్రాంతమున నొకగొప్పసెన్యమును సమకూర్చి కుమారునకు దోడ్చడ 
యత్నిం చెను. కాని ౧౯౧౬ నందు సాగ ల్రైయొద్ద జరగినయాద్ధమందు 

వేలకొలది సె నికులు హతులు కాంగా నితడు సంపూర్ణ పరాజయము 

. నందుటయే కాక తుదకు కత్రువులచే కైదిగం బట్టువడెను, 
యసు పాజిపోయి మొట్ట మొదట బకాన్నాళ్లు దనకలి ప్రాంతమునం దిరీగి 

పీమట Sy గ్రైయిలాకాయందుం బరి భ మించుచు కుట్రల బన్నుటచే | 
టల. 

గ్ర౯౨గా-వ సందర్భ మున బట్టుకొనణుడెను, సపీనపారనలస ౧౯౧౩ 

ఇత నిరాజ్య గహణానంతేరము దేశమున కోల్లోలము | 

యూరోపియకాజా తులకుగరాడ ససహ్యము జనిం | 

ంకములరాసులును ఇలేని సీంహోసన | కరన, యూరో వుదర్శ నానంతరము టఫారో తన చేళమున ఊన్న లిక 

లేజు | 

గాని రాజ్య యున మజేయ్ే ఫ్రా, ౦తమం టై నCగాని యుప 

వగు అబూనా ఇతనిని జూతినుండి బహిహ్క_రిం'చెను. అంతట రాజ్య | 

కొనువిపషయముల - ౧౮౯౭ నందును, నీలనైల్ 

| 

౧౬౭ 

నందు రాజ్య పట్టాభి శ్ కృవములు జరగినవి కాని" వీరిపదవులు 'సదా 

అపాయకరము న్ యుండెను, 

స్వాతంత్ర 

గొప్ప గొప్పరాసు లందును సగము 

న్చ్రయును బోొెందిరి. లేజాయసు పట్టుకొనంబడునంతపర్యం 

తము అతనిపకృమువా రందబును నూతన ప (ప్రభుత్వమువారి చెదిరించు 

చునే యుండిరి, కాని రీజంటు టషారీ కష్టముల సహించి. తనబుద్ధికుశ 

లతవలన దేశము నంతను నొకకేం దృ ప్రభుత్వము క్రి ందికీ6 వీనికానీరాః 

గలిగను,. స్వ దేశమున _్టీ సిమితము నెలకొనినపీదప ' లండక్క్యా పారిస్ 

రోమునగరములకు రాయబారుల నం "పెను, ఈరాజ్యవిప్ణ వకాలమున 

నిజమునకు రాస్ స్టఫారీకిం దోడ్చడినది జిబూటీనుండి రాజధానివటకు 

నిర్మింపంబడిన రై లుమార్జ మనియే "చెప్పవచ్చును. ఈమార్దనిర్హాణము 

వలన బయటిసమాభార మితనికిం చెలియుటకును, ఇతనివృతాంతము 
ఫాసణిరే యుండలేదు. ఇటు లుండ ౧౯౧౦-వ సంవత్సరమున | ణు | | 9 ఇతనివృత్తాం 

బయటివారలకు. చెలియుటకును మంచిసాకర్య ములు గలిగెను. 

టఫారీయొక్క_ భార్య రాన్ మైశేలుయొక్క_ పౌత్రి. . ఈమె 
౦ దికేని కిద్దబుకుమవూరులుం, ముస్టరు కుమారికలు జునిందిరి, కావున 

నితనియ నంతరము రాజ్యపువామ్క_చారులకై పోరాటములు కలంగ 

వలసీనయవ'సరము లేక పోయెను, 

అనంతరము టఫారియిక్క_ స్థితి బాగు పాదుకొనిపోయెను, 

౧౯౨౨-వ సంవత్సరమున = ఏ-డెకాసేగరమును జూాచునిమి త్త మికనికిం 

గొల6ందికాలమువజుకు రాజధానిని వదలియుండవలసివచ్చెను. ౧౯౨౦ి-వ 

సంవత్సరమున నికండు ౨౦ నుంది. యితరరాసులతోంగాడి ౫ నెలల 

వజికుC బర్యటన మొనరించి యూరోపునందలి ముఖ్యనగరము ల సంద 

ర్మించివచ్చెను, ఈ రెండుసందర్భములందు గాడ రా జధానీనగనరమున( 

(దృవము లేమియు. 

సంభవిం చియుండకపోవుటవలన నిక నిస్థానము స్ట్ మయ్యె నని తలంప 

రములస మార్గముల బెక్కి ంటిని ప ప్రవేశ పెట్టగలిగాను. రాజధానియం 

దొక విశ్వవిద్యాలయమును స్థాపించి యూరోవీయకొళికుకుల. నందు 

నిమోగిం చెను, ఈపాళ్చాత్య సంపర్కమవలన దేశము కు మ క్ల కను 

ముగా నభివృద్ధిలోనికి వచ్చుచున్నది. 

. _ ఈయభినీనియా దేశమును చుట్టుముట్టి. ఇటలీ ఫ్రాక్, గోట్ 

బ్రిటకా వారలు రాజ్యముల స్థాపించుకొనియున్నారు.  “పీరమాస్తరలా* 

బ్రిటివ్వారికి నీదేశముతో నెక్కు_డుసం బం్భధము 3 ఎందుచేత 'సనంగా 
బ్రిటివ్రాజ్య పుసరివాద్దు రెండువేల మైళ్లదూరముగల యబినీనియా దేళ 

మును 'చుట్టియున్న ది. అందువలన నీరెండుజాతుల వారిమధ్య చెక్త్కు_వ 

సంధులు జరగియున్న వి, ౧౮౮కంవ' సంవత్సరమున అవిసీనియ్యా 

శజిష్టులపలల తగవుల పరీహ్మే_రమునిమి త్రము, అబిసీనియాయందు 

బానిస సవ్యాపారము దొలంగించువిస యమునను సంధి _జర గను, ఇటు లే 

వ్యాపారము మరల సరివాద్దులపరిన్ము.రణమ్బు ఆయుధముల. చెప్పించు 

టచాసరోవనరముల 

నీరు చాడుకొనుటునుగహర్చి ౧౯౫౨వ 'సంవత్ళరమునందును, మరల 



౧౫౮ 

సరివాద్దులవివయమున ౧౯౦౭ నందును ' మరల _ దిగునుకులమో(ద 
సుంకము మున్న గువానివివయమున ౧౯౦౯వ సంవత్సేరమునను | 

సంధులు జరగియుండెను. ౧౯౦౪ న అమెరికాతో వ్యాపారవివ | 
యకసంధి జరఠగెను. ౧౯౦౮ న ఇబల్కీ ఫ్రాన్చు దేశములు తూర్పు 

_ దెక్కక్టిన సరిహద్దులవివయమున సంధి చేసికొనెను, ౧౯౨౬ ౧౯౨౭ 

లందు హాలెండ్, జాపాను దేశములు కృనుముగా వ్యాపారిక, చెతి 

_ పంధులం జేసికొ నెను. 

టఫాకీయొక్క ప్రయత్న మవలన నిప్పు డీదేళశము * లీగ్ ఆఫ్ 
నేవున్స్ నందు స్థానము వడసీయున్న ది, ౧౯౨౮-వ స సంవత్సరమున 

రిజంటునకునుు చ కృవర్తీని యగు జౌదియారాణికిని మనస్ స్పర్ధలు కలి 
గెను. అంత రాష్యములోని ప్ర ముఖులయా దేశానుసారమ టఫారీ 
తన్నే రాజుగ( బృకటించుకొ నెను, 

అబు తాలిబ్కలిం __ ప్రనిద్ధుడన నొక ఈరాకా 
'జేళపుకవి. మొదట జహోంగీరుచ క కృవర్తి కాలములో నితండు పాందూ 

_చేళశమునకు వచ్చెను, తరువాత కకచేశమున మరలీపోయి సహాజ 
హానుపాదుషాకాలమున మరల ఢిల్లీకి వచ్చెను. సాజవహో నితనికి 
గొప్పబిరుద మొసలి ధనాదికముతో వి శేవముగ సమానించెను, 
6 యుఫర్నామా-ఇ-హాజవోకా ' అనెపీర నిత డొక గ గ్రంథమును | 
రచించెను. 

అబుల్ ఆలాఉల్ మాఆరీ (౩౩. ౧౦౫౭) _ | 

విరియా బేశమున జని నించిన జకగొప్ప అరబ్బీకవి, ఇతడు పసీతనము 
నెనే తం డిని నోలాగ్చేయెను, ఇది మైననాలుగేండ్ల శే గ్రుడ్డితనము 
గూడ సంభవించినది, అయినను' మిగుల పట్టుదలతో నితండు అలెప్పో 
అంటియోక్ ట్రిపోలీ మున్నగు పట్టణములకుం బోయి యచ్చటిపండి 
తులకడ చదువువి నొప్పపాండిత్యము గడించెను. 
పట్టణమునకు పోయి యచట 

సరిపాదిం'చెను. 

అబుల్ కానీమ్ ___ కామ్రూకా మోర్జాకుమారుండ్వు . 
సహుమాయూకొచ, క శవ క్రికమ్తణడు. శ్రి భ్ ౧౫౫౭ వ సంవత్సరమున 
ఆక్చరుచక్ర కవ.ర్రీ' para క్వాలియరోకోటలా ఖై దుచే నిను, తుదకు 
చంపించివై చెను. 

అబుల్ ఘాజీబహాదర్ (౧౬౦౫ - ౧౬౬౩) 
ఇత౭డు 'ఖైవ్యాప (ప్కభుత్వమును కుమారునకు నొప్పగించి చెంగిస్ ఖాను 
యొక్క వంశేచరి,త్రమును 'థ్రౌసెను, అయ్యది జర్మకా 
భావలలోనికి తరువాత తర్జుమా చేయంబక్షినది. 

“అబుల్ ఫజల్, ఎక్ ౬ 
. మ్ల మంత్రి, చరి, త్ర లేఖకండు. 

జ) 

© 

అక్కరుచ క్ర కోన క 

అరల్సీ భావల నభ్యసిం దిరి, 

అటు పె బాగాదు 

దనపాండిత్యమవలన గొప్పపేరు | 

ంచి 

జని ంచెను, 

ఆబఖుతాలిజ్ కలిం-అబుల్ ఫజల్ 

అప్పుడు 6 ఇస్లాంపా?. రాజ్యము చేయుచుండెను, 
ఆబేల్ జీ అను కవి యీతని యన్న, ముహటోరక్. . మహమ్మదీయ 

మతమునందు పిచ్చి నమ్మకము గలవాడు కాడు. అందుచే నితరమహాన్లు 

 దీయులవలన నాతని కపాయము కోల్చున ట్లుండినందున నాతడు తన 

సంలోకనక మెక్కు. డని" చెప్ప 

పుతు తులను ఆ శ్రాలోశే విడిచి పాజీపోయెను. _అన్నదముగ్తి లయిన 

అల ఫెక్కే ఫజల్ ఇద్దబును తం డ్రిమతానుసారముగ నే పార నీక. 

పదునైదుస సంవత్సర ములు వచ్చువజశే 

యీతం జెన్ని విద్యలనో సాధించి గొప్పపండితుం డనిపించుకొ నెను, 

ఆకనిగుజీంచి యాకాలమునం దొక కథ కలదు. “ఇస్ ఫహోని* అను 
నొక పూర్వకవిచే రచింపంబడిన గ్రంథ మాతేనికి దొరకెనంట! 
అందలిపుట లన్నియు చినిగి యుండెను, అత. డా సగభాగమును 

దన ప్రజ్ఞ చే బూరీంచెను, తరువాత సంపూ ర్తీప్రతి యొకటి దొర 

కను. మక దానికిని శబ్దభేనము. కొంత యున్నను మొత్తముమోంద 
(గ్రంథములోని భావము పోకుండ అబుల్ ఫజల్ దానిని వూూరించె నని 

సృష్టప లెను 

' అబుల్ ఫజల్. 

ఈతడు మొదట చకాంతవాస సమునం దుండి కొందటు శిష్య 
లకు దన విద్య "నేర్చుచుం జెను, కాని ౧౫౭౦ లో నీతనికి ఈశని 
యస్తు వలన అక్చరుచక్ర వ రితో శే 

సత్య యున్న దనియు, ఒకోమత ముకం"శు 

పటన వీలు. శే దనియు. నీఢని. యభి 



అబుల్ ఫరా జ్- అబుల్ ఫె సెబీ 

ప్రాయము. ఇత. జేశస్వరమకవాని ఆకాలమందలి “రామమోహన | 

రాయ్ అనియే చెప్పవలెను, ఇతండు తన యభి ప్రాయముల నన్నిం 

టిని అక్చరునకు “నేర్పి యాతనిని తన ప ప్రజలలో. నన్ని మతములవారిని 

సమత్వముతో6 _జూచునట్లు చేసెను అక్బరు అన్ని మతములవారీని 
బిలిసించి మతసభలను జరపె. నని మన 'మెబుంసదుము, ఆసళల కీత (జే 

కారకుడు. అందుచే నీళనిని మ'తాజేకు లగు మహమ్మదీయులు హీందు 

వనిదయు, డనియు నిందించిరి. 

రెండుజేల మకొసబ్్దారీ ' యియ్య(బ'డెను. ఈత డెల్ల ప్పుడును 

అక్చరుతోయాడం. దెరుగుదుండెను. ' ఈకనితం డ్రి యైన షేక్ 
ముబారక్ ౧౫౯౩ లోను అన్నయైన ఫెజీ ౧౫౯౫ లోన్లు కీర్ణీశేషు 

లయిరి. ౧౫౯౬ లో నీతండు. హసైన్యాధిపతిగ 'దక్నీణమున కంప. 

బడోను, అచ్చట రాజపు శత్రు, తు ( జ న మురాద్ సైన్యాధిపతి యైన 

ఖాకాఖానకా ఉండిరి, హః యజా, గ (గృ్కత్రవలనC గలిగిన లోపముల 

నన్నింటిని సవరించి నోజావరీనదియొడ్డున శిబిరము నిలిపి నాసిక తప్ప 

నా సకం 

మిగిలిన పట్టణము లన్నియు సాధించి తన బంధువైన ఖాకాదేశపు 

రా జగు బహుదూర్ ఖాను పంపినలంచములను ది చిపష్పంగొట్టి చాంద్ 

'నీలీతో ననుకూల మైన సంధి చేసికొని యకృరోను ఖార్గామునోద్ద 
౫లసికొ చెను. అంత నక రాతని నాలుగువేలముకొసబ్డ్గారు గావిం 

చెను, అసీరుగఢధముయుద్ధములోను. నీతండు తనపౌరుపుము6 జూ ెను 

(౧౬౦౨). దక్నీణ చేశమనందలి వ్యవసోర ములను జక్క_ంబెట్టుటకై 

చక్క వ డ్రి ఫజలును మరల బంపెను. అత డచ్చట మిక్కిలి పౌరు 

వం జూపీ జూల్ నాఫురమును. స్వాధీనప జు చుకొని మన్నా) యను 

వానిని బాజి(దో లెను, అతండు తిరిగి ఢిల్లీ క్ర వచ్చుచుండగా రాజ 

పుత్తు (డయిన - సలీము. (తరువాత జహాంగీరు చక్తృవ కై పే రణ 
పుత్ర 
వలస బుం దేలుఖండములోని ' 6అర్చా? రా జయిన వరః సింగు దేవుండు 

మోసముచే నీఠనిం ద్రోవలోః జం పెను (౧౨ ఆగమ ౧౬౦౨). 

అతని కల అలహా బాదులో నున్న రాజప్ప క్ర నికిం బం"పెను. ఈ 

సమూదారము బెలిసీ అక్న్చరు మిగుల దుఃఖించి ' రండుదినములవణకును 

పిల్ల వానివలె చేడ్చుచు నిద్రా హారములు. లేకయుం డెను. 

అబుల్ ఫజల్ ఆకాలముసాంటి గొప్ప 'సర్దారెనను అతనికీ 

హీందూదేశమునం దాచం ద్రార్మ. యుండుట, కాతనీ యున్నతో 
ద్యోగము కారణము గాదు. అతనిచే రచియింపంబడిన 6 అక్బరు 

నామా” * అయినీ అక్సరీ* అను ..చరీ తగు ౦థరాజము. లే యిందు 

లకు. శాన ణములు, మొదటదానిలో. అక్చరుచ క్ర కోవ _ర్రీయొక్క్ల చరి 

శతృయు సి స్టరయగన్ను. సుమనోహర ముగను రాజ్యాభి "పేక మైనతరు 

వాత నలువదియేడుసం వత్సర ములవజికు, అనంగా. అబుల్ఫజల్ మర 

ణించినసం వత్సర మవజకును చ్రాయ(బకియున్న ది. శెండవదానిలో, 

అప్పటి రాజ్య విధానమును రాజ్యవిస్తారవివరమున్సు బేశమందలి యితర 

విశేషము లన్నియాను వివరముగా వర్ణింపంబడినవి, ఆకాలమందలి 

'దేశచర్శిత్ర మున కితని,గ గృంథములే ముఖ్యాధారములు, ఇతండు పంచ 

త '₹ ంధమునుసూడే పార నీకములోని$ 

౨౨. 
రరర 

౧౪౯౨ లో ఈతనికి 

చ్రాయుట్నకి 

ఛాపాంత్రరీకరిం చెను, 

ఇడ. 

“మక్రుచాతి ఆల్లామి ? అను నెక 

నిచే నొప్పగొప్పవారిక 

బడినవి, 

(గృంథ మిళతనిది గలదు, ఇందు నత 

వ్రాయలక్న యు త్తరములు సం గృహీంప 

మొ త్రమమీంయద. నితం డొక యద్వితీయ పురుషుడు. సత్య 

సంధుండు, సర్వసముండు, 'అకృరుయొక ఉత్తమో ర్త త్రమ పరిపాలన 

మునకు శ్రేరకుండు, కారకుడు, 

అబుల్ ఫరాజ్ , మార్ గి గరీజాన్ అబుల్ 

ఫరాజ్ (౧౨౨౬ = ౮౬) — ఈఠంయ హీ బ్రూకుమారుం డని 

యర్గమిచ్చు ర యయా? యని సీరీయనువారి చే. బిలువయబడుచుం డెను. 

కానీ సామాన్యముగా సర్వత్ర, ల్యాటిన్ నామమైన “బార్ హీ చు 

యన్) అనియే వ్యవహరింపలుడుచుం డెను, 'ఇతండు అర్మీ నియాలోసే 

మలాటి యూప ట్ట ణమున జనించెను, గీర అరబ్బీ, సిరియా భామల నభ్య 

సించినతరునాల ద కృగాత్రును వైద్యశాషప్ర్రుము దై "దె వవిపయక 

శాస్త్రము "సేర్చుకొ నటయందు6 గీ చేసెను. ఆంటియోక్ అను 

ప్ర, చేశమున విద్యా భ్యాసమును జేయుట ముగించి అచ్చటిమఠము 

నూ "బె వై రాగ్యజీవనమును బ్రా చారంభించెను. ఇత డచేకస్టలములయందు 

మత గుకువు( వీవప్పు)గ మం టెను, సిరియా జేకయనందు జనించిన 

పండిత, పృముఖులలోన్సు కవివరులలోను నితం డొక్కూుండు, ఇతని 

గ్రంథములలో. ట్రైపంచచరి త్రీ మనియెడి గ ంథము (పృథాన మైనది, 

అబుల్ ఫే డౌ (౧౨౭౩-౧౩౩౧) — డెమాస్కుస్ 

పట్టణమునందు జనిం చెను, మతమున౭ దండయాత్ర, త, చేసిన న కాస 

పరులతో ను, మంగోలియావారీతోను జరగిన యుద్ధములయందు చాపు. 

శకి చూపియు కలముశక్సి చూపియు రు "తెచ్చికొనియెను, 

ఇత౭డు హామా దేశమునకు సుల్తానుగ నుండెను గాని యీజిస్టుమాయమె 

లూక్ సులానునకు సామంతుండుగ నుండెను.  ఇతండు చరిత్రమును 

భూ గోళమునుగూర్చి గ్రంథములను సా వా, ససెను, 

అబుల్ ఫైజీ (అధో? - - ౧౫౯ఎ[0. — ఈతనికండ్రి, 

చేరు మేక్ ముబారక్ అకృరుచక్ర, కవ ర్హియొక్క_ ముఖ్యమంత్రి యగు 

అబుల్ ఫజల్ అనునతండు ఈ ఫ్రైజీయొక్క_తమృండు. వీ రిద్దజును 

అక్బరు ఇ చాల గౌరవించి గొప పదవులందు నియమించెను, చక్రవర్తి 

యాస్టానపండితుం డగు ఘిజాలీ చనిపోయినపుడు (౧౫౭౨) ఆపదవి 

సజ! లభించుట డం కాక యాతనికి 4 కవిచక్రృవర్తి ) యనుబీరుదు 

అబుల్ ఫై ఫెజీ అసాధారణ ప సజ గలవాడు. చర్మిత్క తత్త్వ. 

శాస్త్రము, వైద్యము, వ్యాసరచన కల్తే త్తరములు వ్రాయుట -ఈపను 

లయం దీతనికి సమాను లెవ్వరును లేకు, నిజామా? యనుగొప్ప 

పండితుడు రచించిన 6కంసా * అనుకావ్యమువ లె. నుండువానిని 

ప్రయత్నించి ఐదు.. గొప ప్పపద్యకావ్యముల నీతండును 

వీది కెక్కైను, అక్ళరుకోరికమై రామాయణమును, మహో రపంచి ప్ర ద్ధి 



౧ అబుల్ మాలీషా-అబుల్ హనక్ కుతుబ్షాహ 
భారతములో ని రెండుపర్వములన్వుపార సీక భాన లోనికి తర్జుమా చేసెను, | 

నలదమయంతులకథ వ్రాసి డానికి * నల్ దమన్ ? అనునామ మిడేను, 

సంస్కృత వాజ్మ యమునుు హిందూజ్ఞూన శాస్త్ర ములను జాల కృషి 

చేసి చదువం ,బ బ్రయత్ని ౦ చినమహమ్త దీయులలో మొదటియాతం డీ 

శ్రజీయె, ఈతండు భాస్క_రాచార్యవిర చితేమ లగు బీజగశీత మును, 

లీలావతీగణీకమును, పార నీక భావ కనువదించేను. ఈతండు పారసీక 

భావలోనికి సంస్కృత కావ్యములన్కా వేదాంతశాస్త్రములను పరి 

వర్తనము నేయుటరేీం కాక తనంతట తౌను కొన్నిపుస్త 'సకములను 

వ్రాసెను, అబుల్ ఫె ఫెజీ వ్రానిన్మగ గ్రంథములలో మిగుల గొప్పది కురాను 

అను మువామదీయముత గృ రథము డె చ్రాసీనవ్యాఖ్యా నము, దీనిని రచిం 

చుట కీఠండు చాల శ్రృమపజెను. తనభావలో _ఇరువదియెనిమిది 

యక్షురము లురడ(గ దుక్కులు లేని పదుమాండకరములనుమా త్ర మే 

ప్రయోగించి పుస్తకమును బూర్తి గావించెను, ఇట్టి గృంభముచే 

మటియిక దాని నిత (డు రచించెను. ఈత డరబ్బీభావలోంహాడ గొప్ప 

విద్వాంసుడు, ఈతడు సుమారు ౧౦౧ పుస్తకములను రచించెను, 

కొంతకాల మొత(డు రాజతన యుల కుపాధ్యాయుండుగ నుండుటయ్ 

కాక" రాజకీయవిషయములలో౬ జాల జోక్యము కలిగియున్నటులు 

కానవచ్చుచున్నది, ఈకండు కొంతకాలము రాయబారిగ నుండి 

అకృరుమన్న నకు బ్రా తు డయ్యెను. ఈసంగతి నీకండు * బదౌనీ: 

యను చరి తృకారునికీ చౌసిన లేఖలవలనం గనయుడుచున్న ది, ఈత య 

చాల్యమునమండియం మబ్బు లోనె డానివలనసే మృతి 

నొంచెను, 

అబులొమూరీష. — ఈతండు అకృరునొద్ద నొకప్పు |. 
డుద్యోగము చేస్తి ఆశనితోం గలహీించి కాబూలుదేశమునకుం చాతీ | 

పోయెను, అక్కడ 6 షార్డా మహమ్మదు హోకిము ) అను అక్నరుసోద 

రుండే ఈతనిని కరుణీంచి కనయుద్ద ! గొప్ప ఉద్యోగమున నియమిం 

చెను." అంతియె కాక తనసోదరి. యగు మేహరున్ నిసాచేగమ్ అను 

చ్చ నీతని కిచ్చి "పెండ్లి చె సెను, కాని ఈతండు అక్క_డయహాడ తన 

దుర్య్యృక్త మాన లేదు.  వీలాసనవై నను కాబూలురాజ్యము . తను ' 

సంపాదించుటకైై ౧౬౪ లే 'హాకీముతేల్లీయా, తనయ.త్రగారును 

నగు నా పెను చంపించెను. ఆమెభర్త " "పేకునకుమ్మాత్ర, త్ మె రాజు గాని 

ఈ మెయ్ీ సర్వకార్యములను జూచుచుం జెడిది. ఆట్టిషసాధారణ ప్రజ్ఞ 

_గలిషనయా పెను జంపీ,.. బాలుం డగు నాపెతనయునకు “తాను రకు 

కుడ నని పృవర్తింపణొచ్చెను. అప్పటికిని ఆతనియుచ్దేశ మాటా. 
ల 

లుని వధించి వారసులు లేకుండం. జేయుటయీ, అప్పుడు 'తౌను తప్పక 

' . రాజు, 'కాలల: ననుకొ నెను, గాని ఈతండు తలంచినటులు జరగ లేదు. 

౧౫౬౯. తో ' బదక్టాన్ దేశమనకు యువరా జగు మిర్ధా సులె లెమాన్ 

_అనునతం డీకని యుద్ధమున నోడించి, వధించి, ఆరాజ్యమను' | తనటబేశ 

: మునకు శేద్బకాశను, కోని ఆకతును కాబూలును కెండుసంవక్ళర | 
ములునో త్ర మే. పాలిం చెను, : . 

యందురు, ఇతని యొద్దను అక్కన్న మాదన్న లను వారలు, మం తు 

ఈతనికి వబదీ యను కవిత్వసంబంధ మైన బిరుదు"పీఈః 

'కలదు. ఈతండు చ్రనిద్ధి వడసీనవిద్వాం సుండు, 

అబల్హ నక — ఈతండు జహాంగీరుచ కవ రి క 

ప్రధానమంత్రి. రాణి యగు నూర్జహోను ఈతనిసోదరి. . ఈతనికి 
ముసరు కొొమా_ర్టెలును నలుగురు తీసయులును కలిగిరి, మొదటి 

కూతు రగ ముమ్తాజ్ మహల్ బవహోంగీరుకుమారుం డగు సాజ 

హోనున కిచ్చి వివాహము చేయబడెను. ఈగనికుమారులు కడు 

శృనిద్ధిగొన్న వారలు, అ అలంగీరుచ (క్రవర్తికి ఈ హసన్ నుత విషయక 

గురువుగా నుండే డివాండు, ఈతడు గ౬కోగ-సంవత్సరమున న లాహకో 

ళులో( జనిపోయెను, 

అబుల్ హసాకుతుబ్మోహా (౧౬౭౨ - ౧౬౮౭) 
— ఇరిడు గోలకొండలో. (బ్రభుక్వముచేసిన కుతుబ్సాపా 

వంశములోని చివరనవాబు, అబ్దుల్లా కుతుబ్ షానా అను ఆజన 

నవాబున కీతంయ మేనల్లుడు, ఆశని హాంతునుగూడ వివాహ మాడి 

యాతనితరువాత నోలకొండరా జ్యమునకు నవా 'బయ్యెను, ఇతని 
ఎ 

కవిశ్వసంబంధ చై మైన నామము తానాశాహ, ఇతనినే మనవారు తానీషా 

 సుల్తాక్ అబుల్. హసన్ తనీషా 

చ్ 
లుగ నుండిరి. - శిపాజీ దశ్నీణమును జయింపయోవుసమయమున_ 

సకాతో స సంధిచేసికొనిపోయను, అందువలన వై చ్రైరయాని విజావరము 



ఆఫ అద్దీల్లావా అహ ముడ్ ఇబ్న్ హ 

,నవా బగు అబ్బుల్ కరీం 

_గలిగెను, అందుచే నీమం,త్రుల నెటులయిన నాశనము నొందింపవలె 

నని పట్టుపట్టిన వైరుల తోడ్చాటుతో జుెరంగజేబు గోలకొండకు ఏడు 

"నెలలు ముట్టడివేసి ౧౬౮ ౭లో ఈ రాజ్యమును జయించి తానీషాను చెబు 

బట్టి (౨౨-వ సె 

డయ్యెను. ఇతిండు దక్నీణ దేశపుహిందూస్తానీభావలో రసవంత మైన 
కావ్యములను జెప్పెను, 

చాల్ వ ఇతడు "సున్నీ మఫల్లానులలోని నాలుగవ సనాతన 

ర క లి ల్ థి . -వ సం ప్రదాయమయొ ఢ- స్టాపనాచాద్యండు క్రీ శ ౭౮౦ 

సంవత్సరమున బాన్టాదునగరమందు_ జన్మి ౦చెను. ఇతండు యాజీద్ 

ఇబ్ వోరూక్కా యాహూ ఇజ్ ప్పుసౌదు లనువారి యొద్ద విద్యాభ్యాస 

మొసరీంచెను. (క్రీ. శే, ౮౧౧-వ సంవత్చృరమున 
విద్వాంసు( డొకం జేతెంచి బాగ్దాదునం దుపడేశము లొసంగుచుండ 

నిత డాయనవ్యాఖ్యానముల 'నాలకించుచు. గాల క్ళమమున లౌకిక 
పారమార్థిక విద్యలం దత్యంత నై పుణ్యమును గాంచెను. మహమ్మదు 

యొక్క నీతివాక్యములు లక్షకం కె నెక్కు_డుగ నితనికిం గంక్రస్థము 
లెయుండెను, ఇంతలో కురాను అనాది యని కొందటును సొదియని 
కొందటును వాదింప నితం డనాది యనువారిలోనివాం డగుటచేతన్ను. 
దత్కాలపుఖలీఫా శ₹ండవపతుమువా6 డగుటచేతను నితనిం జెజసాల 

యందు.  చెట్టించెను. కాని యీఖలీఫాయనంతరము సీంహాసన 

మెక్కిన ఖలీఫా యుదారస్వభావుం డసటవలన6 బరమతసహన మను 
నీతి నుప దేళించి తనతండ్రి కారాగారమునC 'బెట్టించినవారీ నందజను . 

విడిపించేను. అప్పు డీహంబాలునిగూడ విడుదల చేయుటయే కాక: 
॥ ' ' 5 ' జో ఆక ॥ 

ఖలీఫా' శనదర్శారులోనికిం బిలిపించి మిగుల సమ్మానప్రూర్వకముగ 

“వెయ్యి మొహీరీలను గానుకగ నర్సింప నితండు చాని నంగీకరింపం || ఎ" | | మన నెల్లప్పుడును నివసించుచుండెను, క్రీ. శే, ౧౩ ౨రీ-వ సంవత్సర నితడు ఇమాముపదము నొంది సంసొరముననుండి : స | | |] మున పొనిపట్టునగరమునచే తుద తయ మరణించెను అబూలలీ విర కుండే యేకాంతేమునం గాలము గడపుచు 2౫ సంవత్సఠముల 
శా ఇ కలందరొసమాధి చాల బవిత్రృముగ భావించి శేీంటికిని ఎందణో ప్రాయమున కాలధర్మ మం చెను. ఇతే నియంతిమసం సా. రావసరమున - 

ముస సల్గానులు దానిని బూజింప(పోవురుందురు. 
౮ ౮ అక్షలపురుములు, ౬౦. వేల స్ర్రీలును నిత నివిమానమువెంటం బోయిరి. 

ఇతనిమరణమును గాంచి తత్ ప పృ్కభావమున ౨౦ వేలమంది యూదులు, 

క 'సవులు నుహామదీయమతము నవలంబించినట్టు చెప్పుదురు, ఇకేని “ఆశే 

. తరువాత నికనియనుయాయులు నూట్లుసంవళ్ళర ములపర్యంతమ బల. 

(గ్రమక్ర్రుమముగ . వీణించిపోయిరి.. శాలులై యుండి రి కాని, వీదపం 

ఇప్పుడు. వీరలు ఆరాబియాజేళశములో నచటనచటం గానవచ్చు 
చున్నారు, ఇతే నిగ 

యొకటి, 240,060 సంప చాయములలో నుండి యేర్చజీచి వానీన 
ల Nd. 

8 ౦000, సం ప్రదాయములవిమయము లిందు6 గలవు, రది 

దిలేర్ ఖానుతో గలసి గోలకొండ పపె దం | 

డెత్తేను. కాని మంత్రులసాహాయ్యముచే తానీషా క త్రువుల జయింప6. 

ప్రంబరు) డౌవులతా చాదుదుర్ణమున చెటసాలలో 
నుంచెను. ఇత డాదుర్లముమోందశే ౧౭ ౦రోీ-వ ప్రాంతమున మృతు6 

అళాఫీ యను | 

ంభములలో ముఖ్య మై మెనది మసనద్. అనునది 

ఇంద్రియ | 

౧౭౧ హంచఛాల్ _ అబూకిర్ 

ముల లో (బజచికొనువివయమున(సాడ నితం డొకగ (గ్రంథమును ధ్నీ 

యున్నా (డు, ఇస్తాయీల్ అల్ బుఖార్కీ మజ్జీం పన్నా దావూద్, 

అనువార లితనికిమ్యులే. ప్ర స,స్తుతము వాపాబీ లనువారు హం బాలుని 

యుప దేశములను నొంతవబ క కనుకరింతు రని చెప్పుదురు, 

అబకాఅబ్టిల్లాహా నులిక్ ఇబ్బ్నాలనాన్ బలా! 
సున్నీ ముహమదీయాలలో వేజోక సం ప్త్కదాయమునకు . జన్మ చాత, 

శ్ర శ ౭౧౬-వ సంవత్సరమునం దితండు మదినానగరమున బని ంచి 

వహమ్మదుయుక గ ద్రుళ్యవానుయాయి. యగు సాహల్ఇజ్నో సద్ 

| చేయునుపచేశములను గ హీంచెను. ఇతండును బఖ్యాతి నొందిన 

అ'బరా అబ్టిల్లావా అహమద్ ఇబ్న్ హాం 
UU 

విద్వాంసుడు. కొన్నికొన్ని వినయములలో నుత భేదము లుండినప్ప 

టికి నితం డిమాం అబూ హనీఫాతో మైత్రిగలినె యతనితోం ప్రసంగ 

ములను జేయుచుం జెడివాండు. ఖలీఫా హాోరూాకా.-అల్_రశీదు మదీనా 
| దర్శనార్థ మేంగినసమయమున నీయననుగూడ సందర్శించి తనకథను దన 

కుమారుశీకు నుపబేశ మొనరింపుం డని జేండుకొన నితండు వారిదగ్గ 
అకు బోనెల్ల నందున ఖలీఫా తనకొడుకుల నీయనకడ కం పెను. 
సంప, దాయఫపుతగాదాలలో నితనితీర్థానమున కదురాడువారు లేరు, 
అంతినుదినములలో నితడు వొరమునకు మూండుదినములుమా త్ర, మేం 

భోజనమును. చేయుచు. మతగృం థావలోకనముతోడను, ఈశ్వర 
ధ్యానముతోడను కాలము గడపియుం డెను. ౭౯ సంవత్సరముల 
_ప్రాయమున నిక౭డు దేహము విడనా డెను, ఠా _త్తరాి ఫై కౌ, బార్చరీ 

లీ 
పమాణములుగ గ వాంపఫంబడు 
లీ లీ 

చున్నవి, ఇత నికరువాత సున్నీలలో మణియొక తెగను స్థాపించిన 

యలాకాలలో నితనివాక్యములు. 

“అస్శఫీ యితనిశిమ్యండ్రే, ఇళండు రచించిన ముఖ్య గ, ౦థము మవత్తా, 

ఇదియే యూయనయనుయాయులకు6ం |, బమాణ గ చి గంథము, 

అబరాఅ లీకల ౦ ద రక్ -- ఒక గొప్పముసల్గానుసాధువు, 
ఇత6 _డెన్నియో యద్భుతములం జేసి చూఫు చుండుచా(డు, ఈరా౯ 

చేశ మితనిజన నృస్థానము. కాని హీందూదచేశమునందలి పొనిపట్టునగర 

అబూకిర్ . __. ఈజిసుచేశయయొక్క. ఆ త్తరతటమయున 
అ లెగ్టాం డియానగరమునకు నీశాన్యముగ ౧౪ర. మెళ్ళమిందలణల 
ముక శవవ లై. దీని నానుకొని ఈజిష్ట ను - రోముక _ న్ గ్రీకు - స్రరాతన 

శిథిలస్థానము.  లెేకములు గలవు, ఈపల్టియప ప్రక్కనుండ్తు అఖాతముచే 

నిది .స సుప్ర, సిద్ధము. అందు ఫ్రాకానుచేళమసందలి విప ప్ల వవిగృహకాల 

మున ఫ్రెంచివారి నావికా 'చైన్యమలకను, నాయకరత్నములలో 

నొక్క6డగు నెల్ఫనుచే నడుప (బడిన ఆంగ్లోయనావిక్వాా ఎసిన్భములక్రును 

బో రయ్యు.. ఆంగ్లేయులు విజయు. లయిరి, ఆయుద్ధమును నై వైలుయుద్ధ 



౧౭౨ 

మని వ్యవహరించుట కలదు, అబూకిర్ ప్రాంతముల నాసమయమున 

మలి రెండుయుద్ధములు జర గను, 

అబరాతలిబ్ __ నుహమదుయొక్క_ _ పితృవ్యుడు 
ఇత(డు మహమ్మద్ యొక్క సంరతకుండుగ(6 గొంతకాల ముండేను. 

ఇత. డలీజనసండు. ముసల్యానుమతేము నితడు స్వీకరిం చియుండ 

లేదు. కాని ళోం సంవత్సర ములపర్యంతము మహహ్మదునకు విశ్వాస 

పొత్రుండుగ నుండి యకనిం గాపాడెను, మహమ్మదీయశక మారంఫిం 

తట మాూాండుసంవత్సరములు ముందుగ నే యితడు కాలధర, ము 

నం చెను, 

అబూతలిబ్ఖా౯, మినా -- ఈతండు. తర్కీ 
వాండు. ౧౭౫౨ లో లక్నో నగరమున జన్మి ంచేను. నవాబ్ అసప్ర 

డ్దౌలా యనునతనియొద్ద ౧౭౭౫ లో ఊద్య్యోగమునకు (ప్రవేశించెను. 

కొంతకాలముతరువాత నాపనిని వదలుకొని గోరఖ్ పురపుకలెక్టరు 

నొద్దను కొలంవునకు( జేశెను. తరువాత నీతండు కొంత కాలము లక్నో 

నగరమునకు శెసిడెంటుగ నున్న మిడిలొటన్ అను ఆం శ్లేయునియొద్దను 

ప్రవేశించెను. ఆప్పు డీతండు రాజూ బల్బదారుసింగు అనునతేని జయిం 

చుటలో, ఇంగ్లీ మువారీకి బాల సాయము చేసాను, 

ఈతనికి కొన్ని ఇక్కట్టులు తటస్టించుటచే ౧౭౯౯ లో 

ఇంగ్ల ండునకు “ప్రయాణ మయ్యెను, లండనునగరమున్క, ఈతడు 

శ పారవీకయువరాజు ? అనుబిరుదముతో సంచరించి బాలగొరవింప 

బడెను. ఆతం డక్కడ నున్న కాలములోన్కు ఐరోపాలో సంచారము 

గావించిన ఇతర ప్ప దేశములలోను. తాను చూచి గమనించి తెలిసీ 

కొనినవిపాయములను ఒకు 'స్టకమున చ్రౌసీ యాంచుకొన్సి తిరిగి ఇండీ 

యాకు వచ్చినతరువాత ౧౮౦౩ లా క్ష ప్రపబీచి 

వానిని లండనునగరవా స్తవ్యు( డగ చాక్లైసు క్లీవాప్ట స ౧౮౧౦౪ లో 

ఇంగ్లీ షుఫాహలోనికి భా హాంతరీకరిం చెను. ఈశండు ౧౮౦౬ ప్రాంత 

మున చనిపోయెను. 

: అబూ దావూద్ -- ఇళనియసలుకేరు సు 

ఇబ్న్. ఆల్ ఆకశ్షాన్ అల్ సీజిస్తానీ.. డీ స ౮౨రో-వ సంవత్సర 

ములో బసరానగరమున జని న్మించెను, సన్నీ సంప్ర ప దాయములవివ 

యమున నికం డాటు మంచి గ గృంథముల సంగ గ్రుపొంచియున్నా (డః | 

- వానిలో, నైదులకలసం ప్ర దాయములనుండి యేటిన ర్కోం౦ం౦౮ సంప్ర 

రాయములంగార్చిన వివరములు కలవు, ఇతనిమరణకాలము. క్రీ ER 

అ బూబక ర్. (౫2౩ ఒకర Yn ఇతడు. 

సంవక్సేరా నంతరమ  రెండున్నరయేంద్ద కు, అనయా. శ్రీః Cp ౫23 

. 'వంశేనుండు జననమం'డెను. అబూపకరొతం డ్రి చేరు ధక? 5 కాని 

నావెర్ట మునకు గజసంవత్పర మని పేఠు వచ్చినది. 

ప్రక టించెనుం. 

వై మాకా 

|! 

అబూతలిబ్ _.అబూబకర్ 
య'సలు పేరు అబ్దుల్లా, అబూబకర్ ( ఒం కపిల్ల లతం డ్రి) అను. 

శేరు వీకారణమున నితనికి వబ్చినదియు6 దెలీయదు, క్ర శ్ర, ౭ ౦-వ 

సంవత్సరములో ఈమెను ఇలా కాయొక్క_ అబినీనియర గవర్న రగు 

అ్రావ్ ఏీను((సలదండుతో. మక్కాాను ముట్టడించియుండుటవలన 

చెగంబరునోట 

నుండి . "వెలువడిన (ప్రృతివాక్యమును సత్య మని బుజువు  చేయుచుండి 

నందున నితనికి అస్ సీ సిద్ధిక్ అను పేరు గలిగినది. మహామ్తదు "పెండ్లి 

యాడినవారిలో నితనికూంతునై న ఆయేషా యొక్క_తయె కన్య గావున 

నితనికి కన్నెతండ్రి యనుేరు కలిగెను. మణీయా నితనికి 6 అట్రీక్ష్ ౨ 

(ముక్తుండు) అను బిరుద ముం డెను, నరకాన్నినుండి ముకుంద నందు 

నన్నో లేక సుందరాకృతి గలిగియుండుటనో యితని కీముక్తుం డనుబిరు 
దము వచ్చిన దని యనుమానింప6బడీనది, ఆకాలమున మక్కా_ను బరి 

పాలీంచునధికారము పదివంశములవారికి ఊండియూండెౌను. వానిలో 

అబూబకర్ వంశ మొకటి. మృళ్యుదండనమువంటి గొప్పగొప్ప (నేర 

ములలో ) శిక్షల విధించుట కధికారము వీరివంళ్రమునకే యుం జెడిదె, 

ఇతనికాలమం దెతంజే యట్టిదండనముల  విధించుచుం జెడి వాయ. 

మహమ్మదీయ మఠము నవలంబించుటకు 6 బూర్వ మితేనిసమా 

| బార నుంఠేగ జలీయదు. కాని యప్పటి కొన్నిఘటనములనలన 

నితండు విగృహములను బూజించువిషయమున విముఖుండుగ నుండి 
(UW) 

నక్లే తెలియుచున్నది. ఒకనా డితనితండ్రి ఇతని వేదో విగృహము 
లో 

చెంతకు. గొంపోయి దానికి నమస్కా_రము గావింపు మనియు, నది 

పూూజార్హ మైన దనియు వచింప నితడు వెనుకాడక తండ్రి 
యాజ్ఞను బాలించెను, కొంతవడి కిఠనిజనకుండు కోనుమటు( గై పోవు 
టచే నిత డావి గృహమును సమీపించి తన కాశలిగ నుండినందున 

చావోర మొసంస మనియు, ధరించుటకు. వస్త్రముల నిమ్మనియు జేండి 

ప,తివచనము గానక కినిసీ రాతిని చేతం బూని వ్రూజార్ష. మగు పడా 1 లీ 
రను వగుదువేని కాచుకొ మని నుడువ నందులకును ఇప్కతివిధాన 

'సుమియు నగపడనందున 6 చేతిలోని రాతిని దానిమొగము ప పెం గొట్ట 

నది .చేలం గూ లెనంట, ఇట్టియఖి ప్రా పొయములు నలిగియుండినవాయ డసట 
వలనే మహమ్మదు నూతనమతావిష్కూరమును జేయ నితండు వెంటే 
యత నియనుయాయియె తనసర్వస్వమును నాధర్శ మున ధారపో"ెను 

ఇకేడు పొడుగుపాటి పలుచని శరీరమును సిగ్టములై న 
చేత (శ్రుములున్యు నెర్తయిన నుదురును గలిగి సుందరరూపమున నొప్పు 
చురడెడివాయడు. మొట్టమొదట నితడు వృస్త్రుములవ్యాపార మును 

జేయుచు . నందువలన. నమిత మైన దానధర్శము లొనరించుచు6 చేతు 
పృతిస్టలను ' గాంచెను, ' ఇస్లాము నవంంబించినపిదప నిెందజనో 

దాసుల = ముసల్గానుముతమును స్వీకరించుటచే నన్యమత స్థ సుల కింద 
థ ఆ 

బాధ్ధపడుచున్న వారల - - దాసత్వముననుండి ము కులం గావించెను, ఒక 

పుడు. వె వై రులవలనిభయ మెక్క్కుడుకాయా 6సర్ ౩ అనుేరుగల గుహలో 
. తయ అబూ. కవాఫ్టా. యని ప్రఖ్యాతి నక్కయుం చేను ఇక J: దాగకొనియుండ నితనికిన్సి నితనిసరు వగు బుహముదునకును పాలను 



అబూబకర్ 
సమకూర్చిన 6 అమోల్ వికా ఫోహాయరా ౩) అనునతం డట్లు విడిపింప. 
బడీనదాసులలో నొకండు, నూత నమ తావలం బనముతరువాత దన. 

సంపత్తిని జాలనుట్టున కా ధర ప ర్య ప్కచారమునిమి త్త త్రమే వినియోగించి 

యుండుటం జేసి ప్రభమమున నలువదివేలవర్హ్హ ములు గలీిషియుండిన 

యితే నిదగ్మజ మక్కా_నుండి మదీనాకు 6 బాచేపోవుసమయ మున గేవ 

ముల. (090 ల దర్హ్ల ములుమా త్ర ముం డెను ! ఇతనివితరణమును 

గుణించి మటియొక ప్ర సిద్ధ వై -మెన సథ కలదు. దాన మొనరించుటలో |. 
నితనిని మించవలయు శని ఫీమ శెల్లప్పుడును దలంచుచుం డెడివాండు, 
జకసమయమున ధర్మ కార్యముకొజకు యథాశక్తి ద్రవ్యము నొసంగు 

డని మవామదు, తనవారీ నందజి నిడుగం గలిగినవారు. తోంచినలాగున 
ధనము నిచ్చిరి. ఓనురు తనయావదా_స్టీలో సగము ెగంబరువళము 
గావించి యీతడవం దప్పకుండ అబూబకరును మించెద నని సంత 

సీంచుచుం చెను, అనంతరము జరగిన ఇహైనోస్థియందుు, అందజతో 

పాటు అబూబళరునుగూడ సౌంతమున ము నిలువ చేసికొంటి వని 

"పిగంబ రడిగెను, ఇత. డల్లాను చెగంబరును దనవారికై నిలువచేసీ 

కొంటి నని వచింప నది విని ఓవురు లజ్జా క్రాంతుం డయ్యెనంట. 

స్ సిద్దిక్క యొక్క దయాధర, నిష్ట లత్యంత ప్రృశంసనీయము 
లైనవి, మహమ్లు దొకనాండు దనసభ్యుల నవలోకించి, 

“మీలో నెవరైన నీదినమున నుపవాసృవృత మాచరించితి రా?) 

“మీలో నెవరై న నీదినమున బీదల కన్న మిడితిరా $3 

శ మిలో నివరై న నీదినమున రోగులను నేవించితిరా ? 9 

అని మమా అడుగ మయూాండుపర్యాయ ములును “చే” నని అబూబకే 

ప (స్కత్యు త్త శర మొసంగ పెగంబ రానందభరితు గో యత నికి దప్పకుండ 

స్వరము లభించు నని నుడివెనంట !. 

ఇతని నిరాడంబరత్వము, దరిద ద్రురోగిపరిచర్యనుగూర్చి గాథలు 
మటికొన్ని ౫లవు. మదీ ఛావీధులన డును నెక మాటుయూల, ప్ర, దేశ 
మందు గన్నులు లేని బీదముదుసల్ని స్త్రీ యొకతె నివసించుచుండెను. 
ఆదినములలో అబూబకరు ఖలీఫాగా నుండి ముసల్వాన్ను పృజలను 'బాలిం ©) 
చుచుండేను. ఓమరున కాముదుసలీవార్త తెలియ నతండు స్వయముగ6 

బోయి యా'మెకుం గావల సీనయనసరముల సమకూర్చి వచ్చుచుం డెడి 

వాండు. కొన్నిదినము లై లె నతరువాతను దనకంకు ముందుగ నెవరో 

వచ్చి యామెను విచారించి పోవుదుంకినటు లతనికి( బొడకట్టినది, 

అంత్ మజునాండు ఓమ రావార్తను 'ెలీసికొనవలె నను నభిప్రా పాయ 

ముతో బ్రతిదినమునకం కను ముందుగ నచటి శే నచటి కష్టెటిశే 
ఖలీఫా వచ్చియుండెను. అప్పు డతనికిం గలిగిన విస్తయమునకు "మేర 
లేకుండెను. 

కిరియాబేళయ పె దండెత్తి పోవుసమయమున నేనానాయకుం 
డగు కీసామా గుజ్జము నెక్కి. నడచుచుండ నతనితో. 'నాయుద్ధసంబం 
ధయమెన వినుయముల. ముచ్చటించుచు. ఖలీఫా పౌదబారియే “ఆతని | 

౧౭ 

ప పక్కను నడచిపోవుచుండెను, అప్పుడు సేనానాయకునకు సీగ్గయి 

గుజ్జమననుండి దిగంబోవ ఖలీఫా యతనిని వారించి 'శొను భగవంతుని 
మార్దముైపె నడచుచుండినందున6 దపే ప్పేమియి లే దని యతనిని సమా 

నపతి చెను, ఇంత యెందుకు*. బాలికలు మేశ్లలపాలు దీయు 

సప్పుడు ఖలీఫా సామాన్యమానవునివలె వారికి దోడుపడుచుం జెకి 
వాండు, 

ఇతండు మంచివిద్వాం సుండు, తీనకాలములో( (ట్రై సీద్ధి కెక్కిన 

వక్తలలో నొకడు. కురా నంతయు నితనికిం గరికస్థముగ వచ్చి, 

'యుండుటచే నువామ దచేకపర్యాయములు అబూబకరఠును ఇమాం 
గావింపవలయు నని ప్రయత్నము చేని 

అదిగాక ఆకాలమున నళీబియా దేశములో నివసిం చుచువచ్చిన 
జాతులమొక్క_ యు, వంశములయొక._ యా నితిన్భ త్త తములను అబూ 
బకరు బాగుగ ఇలేగయుండెను, స స్వష్ట ములో గనుపడినవివ.యములను 

విశదీకరించుటయం దితనితో. దులందూలసవారు మహమ్హదు తక్క 

వేటొొకరు లేకుండిరి. ఒకనాం డితనికూతు రగు అయ్షాకు ముగ్గురు 
చం దులు తనయింటిలో దిగినట్లు స్వప్నము రాంగా నామె దానిని 
దండ్రి కెటిగంచెను. అతెం డది విని యా మెయింటిలో మువ్వురు 

(సృ ఖ్యాళ పురుషులు వాతి పెట్టంబడుదు రని వచించెను. ఇతండు చెప్పి. 

నది కాలాంతరమున నిజముగ శే తేలినది, ఎ ట్లనంగా మహమ్మద్, 
అబూబకరు, కీమురు - వీరు మువ్వురు నాుయింటియం దే భూస్థాప 

నము గానింపండిరి, | 

కా ంత కాలమునకు మహమదుసాహబున కొకస్వస్నము కోలీగాను. 
అందులో దాను అబూబకట ఇరువురు నా కనిచ్చెనమిందుగ నొకర 
కం నొకరు ముందుగ. బె శేగవలయు నని ప్రయత్నించి తుదకు 

! దానే ౨౮1 అడుగులవ్య త్యాసముతో మొదట "ఫె యె శేలాను. ఈవార్హ 

నతని శకెటిణింపయగా నతంజడొ నని తసకంెకు ౨౮ సంవత్సరములు 
ముందుగ6 బై గంబరు పరలోకమున 'శేయ నని వక్కా_ణిం చెనంట | 
తరువాత నటు లే జరగినది, ' 

'తౌను నమ్మిన ధర్మ ప్రచారమునిమి త్త మితండు తనసర్వస్వమును 

వెచ్చించి చారి చ దష్రమును ౨ న్వీళరించెను. ఖలీఫాప దము నందియం 

నితడు ముతకపిండిని దినుచు. ముఠేక వస్త్రముల ధరించుచుం దన 

కాలము నంతయు6 గడ పెను, పెగంబరుమర ణానంతర ము ముసల్తానుల 

కందణికు నాయకు(డుగ చెన్ను కొనయడినతరువాత మజుసటిదినమున 
నితడు తనయింటికి. గావలసీనవ స్తువులను 'ెచ్చికొనుట కై. యథా 

పూర్వము మార్కె ట్టునకుం బోవుచుండ మార్గమధ్యమున ఓమరు తటస్థ 
పడి యితనిని చెనుకకు మరల్చి కోళాధ్య తు నియొద్దకుం గొనిపోయి ' 

యతనికిి నతనికుటుం బమునకును గావలసీనవానివిషయమున. గట్టుదిట్ట 

ములను జేయిం చెను, 8కి యున్నృంతకాల మిట్టు 'సామాన్యశీవనము 

గడపీ యవసానకాలమునం.. దనయొద్ద మిగలియుండువస్తువుల నన్నిం 
టిని కీనురునకుం 'జరిపవలసినదిగం 6 దనహంతున 'కాజ్ఞాపించెను. 



౧౭౮ 

దయాధర్మ ములయెడల నింత భయము గలిగి యింతటి శాంక 

చెత్తురడె యుందియా నిరయ జి ర్యసాహసములందు.€ నొజింత వడి 

నేదు. మత ప్రచారము నేయలడలన మొదటిరో జులలో 

an కానేకులు ప్రబల శ్రువు లుండిరి, అబూబకరు తన ప్రాణ 

ములకు తెగించియు నతని రకీంచుచుం డెడివా(డు. 

బ్ యుద్ధములో నితడు మహమదునకు ఇభాయగ నుండీ 

కొర షులయాక్ర ఘేణముననుండి కాపాడెను. మక్కా_యందు రాజ 

వి వి ద్రోహం లెక_డుగ నుండ మదీనా సెతము తగినస్థితిలో లేనిసమయ 

మున న విజేశ నుగు సిరియాపె డండయా తే త్రం బం పెను మహమదు 

మరణానంతరము మక్కాావాసు లించక ధర్మ విముఖు లగనట్టు 

గన్సిరప వారితో సంధి గావించుకొంద మని "సీమరుసలహో నీయ 

నితం డందులకు సమ్మతింపక చ్చి దైర్య మవలంబించియ్ తనకార్యమును 

సాధిం చుకొని విముఖు లైనవారి నందణను మరల మార్హయూలోనికి( 

చచ్చెను. ఇంకను నితనిచ్చి జ్ర ర్యసాహసముల వెలిణుబుచుట కితనికాల 

మున జరగిన యనేకజయస మేతము'లై న యుద్ధము లే కారణము, 

మహమృదుముతము నవలంబింపకవూర్వమే యితని కిద్దలు 

భార్య లుండీరి. వారీలో నొకతె కాతిలా, ఈ మెజనకుని"పేరు అబుల్ 
ఉజ్జా. ఈమెవలన నితనికి అబ్దుల్లా యనుకిడుకును ఆసనూ యను 

కూంతురును గలిగిరి, శెండవభార్య 'అమిరుయొక్క్కకూంతురు రువూక్, 

ఈ మెవలన అబ్జుల్ రవామాక అనుకొడుకును, అయేషా యనుకూంతు 

రోను జనించిరి. ఇస్లాయుమతేమును స్వీకరించినతరువాత మదీనాలో 

మజేయిద్దటు భార్యలను బెండ్లాడెను. ఖారీజూ అన్ఫారీకూ6తు రగు 

హబీబా, ఈ మెవలన + ఉమ్మ్కుల్తుమ్* అనుకుమారుండు పెను, 

ఆమోనుకూతు రగు ఆసామా యిళనినాల్జవ భార్య, ఈమెయం దితే | 

నికి మసామ్మ దనుకుమూరుండు గలిగెను, కాతిలా తప్ప డక్కి_నవా 

రందణు నితనిమరణొనంతర మున ?హాడ జీవించియుండిరి. 

అబరా బకర్ తుమ్ లక్ -_-- తుభులక్వంశీయు: డైన | 

ఫిరోజ్ పాచక్రవర్తి మనుమండు, జఫరుఖాను అనునతనికుమారుండు. 
శ్రీ శ ౧౩౮౯-వ సంవత్సరములో సియా సుద్దీకాతుఘులక్" వధింప6 

ఏడేనతరువాత నికయడు ఢిల్లీ చక్రు కృవ ర్తి యయ్యొను. పదుచెనిమిదిచెలల ' 

కోలే యితనిపరిపాలనము నన అటుపె. నితనిపినకం డ్రి, యైన 

ముహమదు తాను చ శ్ వర్తి యెనట్లు చాటింఛి కాంగ్ డాలోేని ! 

నాగర్ కోటనుండి సైన్యమును దీసిక్రాని ఢిల్లీ చెసకుC బయననుయ్యొను. ' 

తుదకు మువామ్మదే జయించెను. 

కుద కాయవస్థలో నే మర జించెను, 

అబూలవాబ్ న 'అబూము శ్రలిబ్ యొక్క కుమారు '| ఇ. 

లలో నొకడు, మహమ్మదుయొక్క పితృవ్యుండు. ఇత:డు నుహమ్హదునకు 
బద్ధవై ర. ఇతం డళని నవీనమతము స్థాపితముకాకుండుట క తనయావ 
చ్శక్తిని. వినియోగించెను. ఇతనియేస సలు"పేరు. అబ్బుల్ కజ్డా, కాని 

అబూబకర్ “మేవాడదేళమునకుల ' 

చాతీపోయెను. కాని పట్టువడి. మీరటులో ఖైదీగా నుంప(బడెను, 

అబూబకర్ తుమ్ 

| వారిలో హన్గీఫాసం ప్ర, 

| సాధీతు. 

| డేన భవివ్యుద్వ క్త, తురువ్ము_ సానము, 

| 
| 

లక్ _అబెల్ 

యళ్ని జనకు6 డనునర్థ మిచ్చునీపేరు నితనికి మహమ్మదే సృడానయ 

చేసియుం డెను. పెగంబ రొకపర్యాయము తనదై వసం దేశమును విని 

పించుటకై బందుగుల నందజను బెలిపించి వారల కుపదేళముం జేయు 

చుండ నబూలసాబ్ మళామదుని దెట్టి రాతితో నొట్టంబోయెనయ, 

దానివె నితనిని శపించుచు సడివినమపామృదువాక్యములు కురానులో 

నుదాహరింప[బడియాన్న ని. బ్ నందు జరిగి నయాద్ధములో 6 దన 

వారికి. గలీగినయపజయమువలన భిన్న లై లహబ్" మరణించెను, 

కురానునందు6 "బేర్కొనంబడిన నుహమ్తదు'బేహసం బంధులలో నిత ( 

దొకండు, 

అబరానీంబేర్ --- అఫ్రీకా దేళమునందలి నై చి లునదీతీర 

మున న్యూబియా దేశీమునం దు6౫ల ఒక దేవాలయము, 

నూర్యునివి గృహము ౬౫ అడుగులయొత్తు గలిగయుండును. 

ఇందుయగల 

అబరా హా న్సీ ఫా —. సుప్రసిద్ధులైన సున్నీ ఇమాము, 

చాయమున కాదికర్త, ఇతని తండ్రిపేరు 

జన్నస్థానము కూఫానగరము. ఇత6 డానగరమున6 బట్టు 

వ్యాపార ముం చేయుచుండెడివాయడు. ఇత నిపితామహు(డు కాబూజు 

నివాసీ యని వాడుక, హనీఫా సున్నీ ముసలానులకుC (బ్రమాణ భూతు. 

ఛారారము హిందూస్తానము 

లోనగు దేశములలో నితనిసిద్టాంతములు ప్రచూణములుగ6 దీసికొన(6 

బడుచున్నది, . ఇమాం ఆబూయూాసఫ్, . ఇమాం మహామ్సద్' అనువార 

లీతనిశిష్యులు, తర్క-_మం దితేనికి నెక్కు_డగు సామర్థ్య ముండెను. 

దారు స్తంభమును సువర్ణ “సంభ మని దాని నటులే బేజావు చేయు 

వాండంట !. 

అబెల్ — కుళాను, ఖై బిలుసిద్ధాంతముల ననుసరించి 

సృష్టియందలి చృథమవూరుషులైై న ఆదాముయొక్క_ "పెద్దకుమా 

రండు. అదాముయొక్క_ శెండవకొడుకు కైను, వీ రిద్దజు నొకొ_క్క 

చెళ్లెలితోపాటు కవలపిల్లలు? జన్మించిరి. ఈడు “వచ్చినతరువాతేను 

క నుచెల్లెలితోడ నబెలునూ అల్ ఇ లైలితోడం గైనును వివాహ 

మాడులాగున నాదొము సంబంధముల "నేర్చాటు గావించెను. కాని 

యీయేర్చాటు చైనునకు రుచింపకపోయెను. తనచెల్లె లెక్కు_డు 

సుందరి యగుటవలన నామెను దానె "పెండ్లి యాడందలంచెను. 

ఆదాము వీరికగవు చెర్చునిమి త్త తము. చేవునకు బలీ యియ్యవలె ననియు, 

నెవరిబలీని దేవుడు స్వీకరించిన వాడు క నుచెల్లెలిని బెండ్లి యాడ 

వలయు ననియు నిర్రారణము చేయ. నిరువురును. జేవునకు బలి. 

నొసంగ నియ్యకొనిరి. అబెలు బలసీనగొెట్రుపోతు నొకదాని నిచ్చెను. 

కను ధాన్యపురాశి నొఫంగెను. చేవుం డగ్ని రూపమున సామౌత్క .. 

రించి గొ జ్ఞపోతును గ గ్రహించెను, కాని ధాన్యము సంటండయ్యెను, 

ఈలాకసున కను విఫలమనోరథుం డై య'బెలుమో6ద ద్వేవము వహీం. * 

ఇను, కాని తండి డ్రిసమకుయమన నతని శేవిధమైన యపకారము చేయు 

టకు నికని, కవకాశము . దొరకదయ్యెను... అనంతరము. ఆడాము, తీర్థ 



_అబెలార్లు 
GS 

యాత్రృగకై చనియుండ నితం డన్నను దువముట్టించి 'యాకౌశేబరము ' 

"నేమిచేయుటకును దో౧-చక విచారిందుచుం డెను. ఇంతలో చె దై వప్రేరి 

తముగ' నొకకాకి మజీయొక చచ్చినకాకిని ముక్కునం గఅచికొని 

వచ్చి కైను చూచుచుండం దనచంచువుతో భూమిని ద్రృన్వి యం 

దాభచ్చినదానిని వై వచి మంటితో6 గప్పెను. దానిని గృహీంచి కైను 
టు 

డ "నేలను ద్రవ్వి యన్నృళవరు నందు వైచి మంటితో. గప్పీ 

చై చెను, . 

అబెలార్డు , చేరె (౧౦౭౯ - ౧౧౪౨) -- ఇతడు 

వేదాంతి, క క్త స్రుజ్ఞానను గలవాండు, నాంటీనునగర మునకు 

సమిపమునం దున్న పా లేట్ గ్రామంబున జన్మించినందున డాక్టరు 

అను బిరుదమును_ గాంచెను. త త్త పకా స్రీీయ మైన 

. నామవాదమునకును (Nominolism), వా _ప్టవికవాదమునక్రును 

( Realism ) చర్చ ముమ్మర ముగా జరగినకాలమునం దెత6డు జీవించి 

యుండెను. ఇతండు రోసలికాకడను అతనికి ప్రుతిపకువాదియు, 

చాంపోనగర వాసీయా నైన ఉఊల్ని యమ్క డను క త్తషశాస్ర్రును నభ్య 

సించెను. ఇతనికి ముప్పది యాజుసంవత్సర ములు వయస్సు వచ్చునప్ప 

టికి యూరోపుఖండమున నొక మ వోబోధకు. డని విశేవ ప సృ్కఖ్యాతి 

వహించెను. అందువలన “నోటర్ జేమ్* (Notre Dame) అను 

ప్రదేశమున నతనిచే స్టాపీం ంపంబడిన పాఠశాలకు నానా బేశములనుండి 

విధ్యార్ధులు వచ్చి విద్యాభ్యాసము చేయుచుండిరి, 'ఇతం డన్నివినము 

లయిన చర్చలను విడిచిపెట్టి సర్టసామాన్యయుగా నంతేటను వ్యాసీం 

పలాటినన్ 

ఛియున్న పిడివాదపద్ధతిని ‘(Dogmatism) తిరస్కరించి గుకొాగుణ 

ములను డెలు పునట్టి 'విమర్శనీయ వై మెన పద్ధతిని ( Critical ) తనబోధ 

యందు నవలంబించెను. ఇతనినిగూర్చి. యొక చిత్ర మెనకథ లోక 

ములో వ్యాపించియున్న దె, అయ్య్యది 

అ బెలార్డును మోహించుటనుగూర్చినది. 

హూాలాయిసి యనునామి 

ఈమె 6 నోటరొజేమిలో మతాచార్యు(డుగ నున్న ఫుల్ బరు 

యొక్క చసుననోడలు, ఈమతాబార్యు (శు తనసంరకుణలోే నున్న 

మేనకోడలిని అ బెలార్డు మోస పుచ్చె నని నమ్మి ఆయనమి6ద మాన 

నష్టమును నల్పించునట్టే, దోపుము నారోపి చెను. తరువాత అజెలార్డు' 

-సయింట్ డెనిస్ అనుష్క దేశమున సన్నా్యాస్గ నుండిను, అర్దంటూ! 

డి | 
ప్రదేశమున హాలాయినీ సన్నా స్థసినిగ నుండెను. | నునియె చెప్పవలెను, 

| వ్యవహారము గాని “పెద్దవ్యపహారము గాని అందటును కోలసీ విచారీంచి 

డను కార్య ఘుచేత సాయిస్ఫోన్సులో (Soissons) నుండు "న్యాయ 

సభవా రితనికి కారావాసశికు విధించిరి. _ఆశికు ననుభవించినపిమట | ఏ, దీనిని మొరాంగ్ అనియెదరు. ఇది రమారమి శెండువందల 

| యడుగులు పొడు గుండును, తప్పు చేసినవారికి శిక్షలు వీచే విధించె 

యిల్ అను 

ఇతండు భ్రష్టమకమును (పావండమతమును ) బోధించుచున్నా 

నాతడు విశ్రాంతి గోరి పరాక్తీ కీ టు( బుహ్యాశ్కేనుము )నకుం 

బోయెను. అక్కడ కనేకవిద్యార్థలు పోయి. వానిచుట్టును జేరి 

యుండిరి. ఇతండు చ్చీ చి టానిలో నొక క సకమునకు నధిపతి యయ్యెను.. 

చివర కతీనిని చాన౦డమత మనా డని దూషించిరీ. ౧౧౦౪౨ లో 

_అబోరులు ౧౭౫ 

నాతండు మృతు( డయ్యెను. క స 
aw 

డచేక గ (గ్రంథములు వాసెను, 

అబే __ యూర ఫుఖండమునందలి మళాధ్యకృురాలికి అశే 

యని పేరు. ఇట్టినుకయులలో (ప్ర్రీలుమా తృ"మే యుందురు. ఈపద 
వికి నియమింపబడువారు రోం" యేండ్ల వయ సుగలవారై న. నైయాండ 

వలయును: లేకున్న చీమకముడె నీయధికార మొసగంబడుచున్నదో 

దానిలో రా సంవత్సరముల సంబంధము గలీగినవారైన నై యుండ 

వలయును, మొత్తముమోంద మఠములో నుండువారికే యుకరీ కీపదవి 

యొసంగంబడుదుండును, దానిలోనివా కెల్ల నామెయాజ్ఞల ననుస 

రింపవలసిన దే. జర్మనీదేశములో నీపదవి కెక్కు_వగారవము కలదు. 

రాజక న్యలుగూడ నప్పుడప్పుడు మశఠాధ్యకు లగుచుండుట కలదు, 

స వమతమును గుజించి యాత 

అబోరుకొండలు __ అస్ఫాయన కు త్తర పుసరివాద్దు 
లలో నున్న యొక కొండలవరు'స, హీమాలయపర్వత ముల కౌకళాఖటే 

యిది. ఈకొండలలో నివసించు ప (ప్రజలు అనాగన కులు. పీరికి అబోతు 

| లని పేరు, 

అచోరులు అస్సాము దేశమునకు నుత్తరపు సరిహద్దు 

మింద . హీమాలయముయొక్క_ యొక భాగమునకు అబోరుగుట్ట లని 

పేరు. ఈ గుట్టలకు6 దూర్చున దిబాంగ్ నదియు పశ్చిమమున 

కివకాంనదియుC లను. ఈ గుట్టలమో(దను అబోరు! లను అడవి 

జాతివారు కా6పుర ముందురు, “అభోరు లనయగా “అజితు? లని 

యర్థము అనంగా వీరు స్వతం శ్రు, తు,లు, ఒకరికి లో బడువారు కారు, 

ఎటోలుకు ఇ ఇతరులకు నలవి కాని పర్వతారణ్య ప్ర, దేశమునం దుండు 

టనే నితరరాజుల -కివరీకిని వశులు “గాక స్వతంత్ర త ముగ నుందురు, 

| కావున వీరి క్రీపేరు వచ్చెను, అస్వ్నామీలచే ఏరి కీ "పీరు సెట్ట(బడినది, 

వీరు తిచెళ్తు, బర్గాదేశములవారిలోనుండి పుట్టినట్లు తోచుచున్నది. 

ఏరిలోC లకు బ్రిటిషు. సరీహద్దునకు వెలుపల: తిబెత్తుసరిహాద్దు 

లచే యున్నారు. “శబోరులలోం గొన్ని శాఖలు గలవు, దిబంగ్- 

నదియొడ్డున నున్న వాండృ డు తాము “పాదము? వార మని వెప్పుకొని 

రొదరు. * మెంబు” అనునది వీరిప'ల్లెలలో చెద్దది. ఏదిలాగే లావు 

మున కొకెపె పెద్ద నాయకు. డున్నను, "జను. లందజు ప గూడి ్రామవ్యవ 

హోరములను జే సికొనియెదరు., ప్కృతిగ్రామ మొక చిన్న ప ప్ర జా పృ భుత్వ 
లో 

గ్రానుములో నిజను లందటును సమానులు. చిన్న 

చేయవలెను. ఇ ట్లందజు ననుదినము కలయుటకు నొకయిల్లు కట్టం. 

న దరు, గృానుముందలి ప్రై బృహబారు లందటున్ము బానిసలును, ర్చి పర 

| మందిరమునందు6 బందొకోందురు. గ్రామమునకు నన్ని భయము * గాని 

మజీయేభయ ము గాని సంభవింపలానే వీరు మొదట బరుగా త్తి 

+ అభోు లనలగా. ఇెలియనివారు. వరథిసజేంచ మనకు సెక్కు గాం చలీయదో యట్టివా రని మజియుక. యర్థము గలదు, 



౧౭౬ 

సాయము చేయుదురు, విడియిండ్లు చిన్న విగ గుడిసెలుగ నుండును, 

ఒక కుటుంబ ముండుటకు6 జాలును. బృహ్మబారుల్కు బ్రృవాచారిణులు 

వివాహము కాంగానే వేటు ఇల్లు కట్టుకొని కాంప్రరము చేయుదురు. 

ఆబోరులు పొట్టివారుగను  భీకోరులుగను ఉందురు. వీరు 

దోపిడికి ,బ ఖ్యాతి. జెందినవా రగుటచే వీరీ చుట్టుపట్టుల మణి మే 

జాతివారును చేరరు, వీరు, ఇంగ్లీ ముప ప్రభుక్వమలోనిప్ర పజలక బాగ 

కలిగించుచున్న ందున నప్పుడప్పుడు పృభుత్వమువారికి వారిమోందికి 

దండు పంపవలసివచ్చెను. ఇట్టి దండులు ౧౮౫౮ లోను ౧౮౫౯ 

లోను బంపిరీ. ౧౮౬౧ లో రీ అబోరులు బి బ్రిటిషు ప్ర, ప,జలను జంపంగా 

తొనదియు త్హర ప్ర పుటొడ్డున నచ్చటచ్చట కహా "నేర్చణుచు 
హయ సత. య 

టకు చ్రైయత్నములు జరగెను. అంతట వా రింగ్లీ పువారితో 

సంవత్సర మును రాజీపడిరి వారికి ఇంగ్లీ షుప ప్రభల [మువారు పతి 

కొన్ని యినుపపారలు, ఉప్పు నల్ల మందు మజీయు నితరవస్తువు 

లిచ్చునట్లున్కు వా రింగ్లీ మరాజ్యమువారిజోలిక రాకుండునట్లును నొడం 
 బడికలు జరగను ఈ యేర్పాటు కొంతవజకు జర్గను కాని 

౧౮౯౩ లోను వీరు బ్రిటిషు పజలను జంపినందున Wy 
వారీని శికీంచుటకు నొకసెన్యమును బంపవలసీవచ్చెను, . వారిని 

బ హా 

O౧గరగ్ై లోను 

ఈవై పునకు రాకుండం జేయుటకును గొంత వైన్యము ౧౯౦౦ వణకు 
నుంచంబటెను, ఇప్పుడు వారు బ్రైటిషురాజ్యమునకు బాధ కలీ 

గించుట లేదు, | 

అచౌట్ , ఎడ్ మండ్ ఫ్రాంకోయిస్ వలెంటిన్ 
(౧౮౨౮ - -౧౮౮౫) _ ఫా ఫ్రాన్సు చేశమసందు. జన్మించిన యొకకవి, 
నాటబకములను వాసి ప కిదెగాంచెను, కల్పనాకోథలు వ్రాయుట YJ ఆధి 
యందును ప ఈ కావి లేఖనమునందును "కాలమును వినియోగం చెను. 

డ్రుంచివారికి జర నీవారికిని యుద్ధము జరగినప ఏడు మేక కహోన్ సె న్య 

ముతో. పాయిర్ (Soir) ప ప శ, కాప ద్రుతినిధిగం లోయియుం చెను 

౧౮౭)౫-వ సంవత్సరముననుండి స క ( కంల) పత్తి కోకు సంపాద 
కుడుగ నుండెను. ఆకాడెమోిలోే సభ్యుడుగా అ 
కాని స్వాగత్ మిచ్చుటకు6 బూర్వమె పారిసునగరమున. స్వర్షస సుం 
డయ్యెను. ఇతనివే రచింపయడిననవల లనేకము లింగ్లీ షునకు 
భాహాంతరీకరింపండినవి. 

అ జ్జ ద్ _కళ్ళాటకచేళపు నవాబగు ఉమ్దర్ -ఉల్--ఉ చూ. 
| నిలిచి యనంతరము కాలికట్టు చేరి యక కాలఫుకవి. మార్ మహముద్ ఇస్మాయిల్భఖాకా అను ముజీయుక పే గ్రాడనుండి విజయనగరమున 

రితనికిం గలదు, ఉ ద్రూకండ్రి యగ అన్వర్ ఖాకచరి త్ర చ్రాస్కీ 
యితడు నవాబుచే వమ సమ్మానింపయుడెను. 
యని యోగ గ్రంథమే 

అన్వర్ నామా 

తరువాత నికడు హిందూ దేకమనం డాంగ్లోయులకును నె ఫ్రెంచి 

వా వారికిని జరగినయుద్గములనుగూర్చి ముటియొక గ గ్రంథము వ్రాసెను 
నం దీనిపేరు “భులిక్-ఉకూవ్లూ అకా ౨ 

పర్యంతము విజయనగర రాజ్యము 

అచౌట్ _అబ్బుర్ రజాక్ 

అ ద్దల్ __ ఒకబిచ్చశాం ద్ర డ"తెగ. పంజూబులోని కాంగో 

పకోశియార్పూరు, బిలాసపూరు, చంబా మండీ సుకేత్ అను ప్రదే 
శములలో వీరు తిరుగుచుందుఠరు. పాటలు పాడుచు బిచ్చ 'మెత్తుకొాని 

 జీవించుటయే వీరిమఖ్యమయినవృ త్తి, రాజపుత్రు తులయిండ్లలో శుభ 
కార్యములు జరగనప్పుడున్కు అంత్య క్రియలు జరగుసమయముల 
యందును అజ్దలులు పోయి పాటలు పాడుదురు. ఈపేరుగల ముస 

ల్యానుఫకీరుల తెగయు నొకటి కలదు. ఐనను వారికిన్మి వీరికిని సంబంధ 
మేమియు లేదు, హిందూస్తానమున నీయజ్్దలుల జనసంఖ్య ౫౩6౮౯. 

అశణాలులు __ ౧, మహమదీయుల సీదాంతొనుసార మద్శ 
ర్ 4 థి 

శ్యులె సర్వత్ర మణ మొనరించుచుండు నొకవిధమగు వ్య కో కోలు, 

దేవుడు వీరీమాలమునీ సృష్టి కార్యము నడపుచుండును, వీరు ౭౦ 

మంది ప్రరుషులు, వారిలో రిం మంది సిరియా బేశనుందును, వెం 
మంది తక్కిన ప్ర, దేశములందును దిరుగుచుందురు, ఒకండు మరణించిన 
మజియొక. డాస్థలమును బూరిం చుచుండును, అస్దాలులు సిరియా. 

నుండి వెడలివచ్చునాండే వారీయంతిమదిన( ప ప్రశయదిన) మని 
ముసల్గానులనమకము, ఫీర్ర "నెవ్వరును గుర్తింపంజాలరు, వీర అెక్కుడ 

నుండునదియు, విర లెవ్వ రై నదియు దేవునకుం దక్క. నితరుల కెవ్వ 
రికిని చెలియదు 

౨. వంగచదేశీమున నివసీంచు మసహామదీరమం 
లలో నొక తెగవారు. సంతలలో పొగాకుపొడ్కి చిలుముగొట్టెములు 
అముకొనుట యే వీరివ్భ ర్తి, వీరివివాహపద్ధతి ఏలమేణ మయినది. 
కన్యకు చాగగ వయసు వచ్చినతరువాత "నే పెండ్లి చేయుదురు, 
వధువు ఇంటిలో పలను, వరుడు బయటను గరారుచుండియుందురు. 
"పెండ్లి కూంతుసోదరుండు వచ్చి యిరువురతోడను నీకు పెండ్లి 
మైనది? అని చెప్పును, అంతటితో పెండి డి తం తృయు ముగియును, 
ముల్లాలను బిలుచుట కాని. మజీయేయితిరమత విధుల ననుష్టించుట కాని 
యుండదు. 

అబ్జుర్ రజాక్ ౧. ఇతడు శ్రీః శ్ర గరోరోి-వ 

సంవత్సరములో సమరఖండము, పరి ర్ట యాచేశములనుండి దకీఇహీందూ 
స్తానమున శే తెంచిన రాయఛారి, పర్షి యాసము ద దృతీరమందలి ఆర్మజున 
నుండి బయలుదేటి అశేలియాలోని' మస్కాటులోం గొన్ని దినములు 

జేతెంచెను, ఇతడు రాసిన జ వృత్తంతముం బట్టి విజయనగరసా మ్రూజ్య 
మాదినములలో సంతత" యాన్నత్యమునం దుండెనో మన మాహీంప 
వచ్చును, దాని ననుసరీంచి కృష్ణానది మొదలుకొని కన్యాకుమారి 

వ్యాపించియుండినట్లు “చెలియా 
చున్నది, కాలికట్టు జామొరిను స్వతం తు శ్రుండయ్యు విజయనగర రాజా. 

| లక వెజచుచుండువా(డు, ఇతని గణనానుసార మహ చాసా ర్రూజ్య . 

మన పదుకొకండులక్షల వె ముండైను, ౨. విజయయనగరమునుగూర్చి 



అబ్బుర్ రహీమ్ మీర్జా _ అబ్బుల్ అజీజ్ 
డాని నిత డదృష్ట్రపూర్వమైన నగర మనియు, నచటిజనులు సువర్లా పత్యమున సెన్యమును బంపయగా నత జేతెంచి రాజ ద్రోహులను లంకారములతో నిండియుండి రనియు' చ్రాసియున్నా (డు, 

౨, ఇతడు గోలకొండెనేలీన అబుల్ 
హస. కుతుబ్హా కొొలువున నుండిన రమోధవతే ౦'సము, జెరంగ జేబు 

గోలకొండరాజ్యమును నాశనము గావింప నేతెంచి యచేక్షదినముల 
పర్యంతము దుర్చమును ముట్టడించియుం డేను, బయటనుండి యాహార 

పదార్థము లేవియు లోనికి రా వలను గలుగకపోవుటచేత లోపలి | 
వారును, కజవుకాటకములవలన బయటివారును నానా ప, కారము 

WW 
లగు బాధలకు లోనై రి, దుక్షమును లోే(యబటుచుకొనుట కారంగ జేబు 
సలిపిన ప్ప యత్నము లన్నియు వ్యర్థము లై లెనవి. అంత నితండు భీదో 
పాయంసున శత్రువులను జయింప్ నిశ్చయించి లంచము లొసంగి 

గొప్పగొప్పపామురకులన దనపక్నమునకు లాగిక్రా నెను, ప్రముఖు 
లందజటును విశ్వాసహీనులై కస్ట సమయమునC దమనాయకుని విడ 
నాడి "రంగ జేబునొద్దం జేదరి కాని వారిలో నకం డగు 

అబ్దుర్ రజాకు తనస్వామిని వడలియుండ లేదు, దుర్గద్వారములు 
'తెజవంబడినతోడచే యీవీరశేసర్ యాపాదమ స్తకము శరీరమున 
గాయములై నెత్తురు గారుదుండినను వెనుదీయక పోరాడుచు. దుదకో 
విధిలేక కతు తృ వులవశేమున బ్క్కె_ను. కాలాంతరమున నితనిగాయము 
లన్నియు నయమెనవి. కెరంగ జేబు రజాకుయొక్క_ స్వామిభ క్రి కి 
నతనిగె ఖే ర్యమునకును (బ్రసన్ను౯డై తేనక్రొలున్రలో నుండు మని 
కోరెను. ఇతం డందుల కియ్యకొనక మక్కాయా త్రకుం బోవ నిశ్చ 
యిం చుకొ "నెను, ఇందుల కారంగజేబు మొదట కాక పోయినను చివర 
కైన సమ్మతించెను. తరువాత రజాకు మక్కాయంటే కాలముగడ పెను, 

అజ్జుర్ రహీమ్ మీర్జా — ఇతండు కై రాముఖానుని 

కకమారుండు, అక్చరునకు మిగుల విళ్వాసపా త్రుడై యతనినేనానాయ 
కవులలో నొక డై సృ్కఖ్యాతి నొంచెను, అక్సరు గుజరాతును జయించి 

యచట: దనసనుబేదారును నిమోగించి యా గ్రాకు చెడలీపోయెను. 
అక్బరు వెడలీనతోడే మహముద్ హు నే సెక్ మిన్హ్యా _శాహమిర్హా లను 

వారలు తమైసెన్యమలతో సజరాకువె దండెత్తి యచటి సుబేదారును 
బాజ/దోలీరి. ఈమిర్హాలు శామల్లేనువంకీనలు, 1 హుమారమాను దాను 

నోలుపోయిన ఢిల్లీ రాజ్యమును జయించుకొన, మరల పాందూస్తానము 

నకు వచ్చినపుడు వీ రతనితో వచ్చి యికనికి సాహాయ్య మొనరించి 
యుండిరి, ' ఇందువలన వీరికి రాజసభలో మిగుల సమానము జరగు 

చుండెడిది, వీరీ కంతేమా (తయన సంతుష్టి కలుగ లేదు, "తరువాత ఢిల్లీ 
వడలి రోటి హీలఖండమునం బ్రవేశించి “యక్కడనుండి యకృరును 
సాధింపసాగిరి, కొంత కాలను నకు రోహీలఖండమున ౮ఆహాడం దము 
కోరిక చేకూరనందున చాచదేశేమును వదలి గుజరాతు చేరిరి. అక్బరు 
వీరీని చాజందోలీ గుజరాతులో6 దనసుబేదారును నియోగించి పోయెను, 
కాని యక్న్సరు - వెడలిపోయినతోడనే వీరు మరల వైన్యములను 
శూర్చికొని గుజరాతువై పెం బడిరీ, అక్నరు చెంటనే రహీంమిర్భాయాధి | 

౨3 

౧౭౭ 

మొదలంట నాళనముచేసి గుజరాతుననుండి మరల "నేవిధ మెనభయము 

లేకుండంజే సెను 

© బ్దు ల్ ఆ జీ జ్ — ౧ ఒకముసల్గానుక వి, భామినీ సులా 

నగు రెండవ అహమద్ సౌకాలమువా(డు, గల్భర్గాయందలి “వదు ద్ 

మహమ్మద్. హు  సేళేనూ 3 అనునతనిచరిత్రమును _ శార్ -ఇ- 

నీ! అనునొక (గృంథముగ రచించి నిని సులానున కంకిత్ 

కస్య 

౨, జెరంగజేబు సేనాపతులలో, 

జాగీరుదారులలో నొకడు. కవికూడను. * సకీనాం'” అన్ను గృంథము 

నొకదానిని రచించెను, 

3, ఇతండు (౧౮౮౦ - -౧౯౦౮) 

మొరాకో జేళవు సుల్తాను, యూరోపియనుల ఆచారవ్యవహారములందును 

వారి రాజ్యపాలనపద్ధతులయందును ఇతని కెక్కు_వనమ్మక ము. అందుచే 

యూరోపియను ఉద్యోగులను నియమించి రాజ్యమును చాసపలుప 

వలయు నని నిశ్చయించుకొని దానికై చాల ధనము వ్యయపటీచెను, 

కాని యేమియు ఫలితము లేకపోయినది. తనప్క పజల నందజను 

యూరోపియనులజీవిత పద్ధతుల నవలం బింపు(డని నిర్భరధింపయా చ్చెను. 

తుదకు ప్రజలు విసిగి "యతనిని సింహాసన బృష్టు నొనర్చి యతని 

తమ్ముని రాజుగా జేసికొనిరీ (౧౯౦౭). రరువాత మరల రాజ్యము 

సంపాదింపవలయు నని అబ్బుల్ అజీజు కొంతీవజకు ప్రయత్నించెను, 

కాని లాభము లేకపోయినది. అటుపై మరణించుదనుక్క "పెన్షను దీసి ' 

కొనుచు టాంజీరునగరమునే యుండి యతడు జీవితమును వెడల 

బుచ్చెను, | 

ర, ౧౯న శశాద్దినాంటి ఒకమహ 

మృదియప ండికుండు, ఢిల్లీ యితే నినివాసస్థానము, చాల గ (గృంథముల రచిం 

చెను, కురానునకు పౌర్సీభానలో టీక వ్రాసెను, ౧౮?కవ సంవత్సర 

మున నితండు మరణిం చెను, . 

౫. అక్నరుచకృవ ర్తి కాలము నాంటి 
జకపండితుండు.. 

౬ ఇతడు (౧౮౩౦-౧౮౭౬) ' 

౧౮ా౬౧-వ సంవత్సరములో తన సోదరుండైన అబ్జుల్ మజీదునకుపిమ్తుట 
తుర్కీకి సులా నయ్యెను, ౧౮౬)(వ సంవత్సరములో. కాకాస్ట్రాంటి 

నోపిల్ నగరమున కలరా మున్నగు వ్యాధులు వ్యాపిం చుట చేకన్సు 
కీ కటు "హెర్టీనోవినా మొదలగు ప్రృబేశములందు అల్బరులు. శే/సట 
చను ౧౮౩౬వ సంవత్సరములో ఖఛ్రేరియనులు ఫఘోరహత్యలను 

గావించుటచేతను ఈయన ప ప్రభుత్వము కోభింపదయ్యెను, ౧౮ ౭౬-వ 

'సంవత్సరము. మేచెలలో సింహాసనముననుండి తొలగింపయిుడి మలి 

వారముదినములలో ఆత్ర తృ హత్య వలననో, ఇతరులు చంఫించుటచేతన్లో 
ఇతడు మరణము నిందను 



అబుల్ అజీజు 3 ఇబ్న్ నాద్ _-- అరాబవియా దేశము 
0 

జ్ ప్రాంతపుసు లాను 5 ఆబ్బుల్ రసీమాక్సుత్రు తుడు, (3 

కా నితండు రియాదానగరమున జననమం'బెను. ఇతనిపితా 

మహునిమరణాసంతరమున రాజ్యమున నంతఃకలహములు జనింప బహో 

శేయ్కి కూవైటు లనుస్టా సములలో నితనికిం నొంతకాలము కై దీగ 

౧౮౮౨ 

నుంచడవలసీవచె ఇచ్చెను, శా కూవైటు పాలించుచుండిన పేక్ ముబారక్ ' 

ఇబ్న్ సుబాహ యీశాచకై వీలయెడల నన్ను గృహము వహించి వరల 

కెట్రకన్ట ములను గలుగకుండునట్లు సమ్తానించుట యే కాక ఇబ్న్ 

ఫౌదునకు రాజనీతిబివయమున మంచియుప దేశముల నొసంగి యితని 

నందు నిపుణుని గావించెను, ఈమధ్య కాలములో 6 ఇబ్బ్నొరపీదు ) అను 

మజీయొకవీరుండు ెజ్ల్ ప్రాంతమును నైకొన సౌదున కతనితోం గల 

హీంపవలసీవచ్చినది. దాక కురుష్ము_లతో(గూాడ నికనికి నిరంత 

రము పోఠాడన నలసివ చ్చెను, ఈకారణములవలన నిత డింగ్లీ షువారిని 

మంచిచేసికొనియే యుండెను. అంత! గొంచె మనుకూల మగుసము 

యము దొరకినతోడనె క్రీ శ, ౧౯౦౦ లో నితేడు ౨౮౦౦ మంది 

యోధులను వెంటయగొని తాను గోలుపోయిన యిలాకా నొ కృ్కమింప 

యత్సించెను, శేవలము ౧ మంది యోధులనే వెంట నిడికొని 

రా తీకాలమున నాకసీ కముగ రియాదాను ముటడింప *డిరీంచు 
త జీ లు 

వారలు లేనందున నానగరము సులభముగ నితనియధీన మయ్యెను, | = 
| మందలి చుయిఫ్పట్టణమునుగూడ భయకంపితము చేసెను, కాని 

నెక్ల్ స్వాధీన మైనఠరువాత నితండు తనస్థితిని జక్క_౯జేసికొనుటకోం 

గొంత కాలము గడ పెను, ఇతనియిలాకాలాని వాహీబీ లండటు నాకా 

లమున స్థిరముగ నివాస మొనరింప నగరములు గాని గృహములు గాని 
లేక దెళ్ళదిన్తురులుగ నుండిరి, పెద్దపెద్దగుం పులుగ చేశమం దన్ని 

కడలః గృుమ్మరుటయే ఏరలజీవనోపాయము, ఈచదేక, దె (చ్రిమ్సరుల నందజ 

నాయా,ప (ప్రదేశములలో నిలిపి స్టిరజీవనులను గావించి బ్ర వారిలో జాతి 

భావము ా టుటడే యితనిముఖ్య సంకల్పము. తేదర్థము ముందుగ 

వీరలకు దృవ్య మొసంగియ్సు ననేక పృ దేశములలో నోవీదులను గట్టిం 

చియా. (గృనుయుగ వీరిసంచార స్వభావమును మాన్పెను. ఫౌదుయొక్క 

యీజాతిని రాణ పృయత్నములవలన ౫౦ కేంద్రము. లేర్చడినని, 
శ్ 

వాహిబీ లీంచుక . యోగ్యత సంపాదించినతోడ-నే వారలకు స్తై 

(ప్రము లొసంగి మైన్యములోం జేర్చి వారిని యోధులను గావించెను, 
ఈప్ర కారముగం దయానై న వైన్యమును చంటలొని యిత. డాకస్తిక క్త 

ము పర్షి యాసము దృ ద తీరనుందలి హాోసా ప్రాంతమును ముట్టడించి 

హుక్, కతీఫ్స్ టు లను. నగరములను హ్యధీనమ చేసికొను. 

ఈకాలమున న కేబియాలోని _యనేక్శప్రాంతములు తుర్కీకిల జెంది 

యుంజెను, కాని తుర్కీవారు మహాసంగ్రామమున మునిగియుండు 
టచే వారిస్థానము లన్నియు నితకులపా లయినవి. ముఖ్యముగ ఇబ 

పొదు, దోరకినయవకాశమును జేతనుండి పోనియ్య లేదు, అనంతర 

2 మిత (డు బాబాల్ పామూ రను ఊఉ ర్తర ప్రాంతేమును జయింప6 బలు | 

-మాజు. యిల్నించెమ గాని. కోరిక సఫలము కాలేదు. క్ర శ్చ 

అబుల్ అజీజ్ _ 
ద్ 

వూ. 

'సంబ్భే సే పుం మరల పొమారు పె 

అబుల్ కరీనొ 
ద్" 

శావించుకిొనిను. ఇదేసమయమున హాబాడ్ పొంత పాలకు: డగు 

వానేక్రా ఇబ్న్ అలీయను కేఖొొక వీరుండుగూడ నింగీ షువారీతో 

మంచిగ నుండి తనసితిని కట్టుదిట్టపటుచుకిను చుండ నితని కది సరి 

పడలేదు. ఏక నాయరీత్వ మే. అళాబి యాకు లాభకారి. బహునాయక 

త్రము కాదు, 'ఆంగిలేయులుమా, త,ము బహునాయకత్వే మపేశీం 
(WU 

చిరీ, అందువలన వారికి లాభము, ఖుర్థానగర ప్రా పాంతములోని జనులు 

హెజాజ్ పాలకుని తిరస్కరించి భరీఫ్ ఖా లీద్ ఇబ్బొలువాయి యను 

| నతనిని దనకు నాయకునిగ ేర్పటుచుకొని ఇబ్బ్బ్సౌదును దోడ్బడ 

నడిగిరి. ఇతనిసాహాయ్యామువలన సనేను తిరుగంబాటు చేసినవారి 

నోడింపంజాలక అంగి లేయులతో మొజపెట్టుకొ నెను. ఛశేదోపాయము 

నభిలపించునట్టి యాంగ్లేయులు మధ్యస్థులై హనేనున కనుకూల 

మెనట్లు దీర్చుచెప్పి ఖురానగర ప్రాంతము. నతేని కొసలు మనియు, 

నితేనికీ విరుద్ధమగ చేసియు నాపరింపవల దనియార్క గా దని యట్లు 

చేసిన దమ  కసంక్ఫ పీ గలుగు ననియు నించుక ెదరించిరి. 

సౌదుమా తే మోనియమములను లక్ష్యుము'చేసినట్లు కాన్సింపదు. ఖుక్తా 

(ప్రజలు మరలం దిరుగంబొటు చేయ వారి నడంచుబకై హనేకా 

తనరెండవకుమారుండు అబ్జుల్లానాయకత్వమున€ గాంత సైన్య మిచ్చి 

పంప ఇబ్బొ సాదు ఆంగ్లేయులహెచ్చరికను గణింపక తననేనను బంపి 

వై రిదళమును శురా బాపట్టణమునొద్ద నోడించి మక్కానగరసమిప 

కాని 

యటనుండి మాంచికి. బోవక, లో నిముఖ్యో బ్రేశము జాబాల్ షా 

మారును జయింపవలె నని యగుటచే నితడు కేయిఫ్ పట్టణముతో 

దండె త్రిపోయెను. ఈప పర్యాయమును 

ద్వరగ స్వాధీనము కాలేదు. కాని నిరంతర,ప చవృయత్నము లాొనరిం చి 

తుద కాదేశమును జయించెను, అక్క_డ్మపృ ప, ముఖులు ఇబ్బొమిళాబ్, 

నుహమ్లుద్ ఇబ్బొతలాబొలు సౌదుయొక్క_ యాధిపత్యము నొప్పికొనిరి. 

తరువాత క్రీశ, ౧౯౨౪ీ-న సంవత్సరమున హాజాజ్ మోంద 

దండెత్తి హద్దాయుద్ధమున మా రాజూజ్ నేనాని నోడించీ, మక్కా 

మోంది శే కీ ఆ ( 
౧౯౨౬-వ సంవత్సర మున నిత డరావియాపాొలకుC డై నట్లు ముఖ్య 

ఫ,. ౧౯౨ న దానినిగూన హరీంచెను, 

రాజ్యములచే స్వీకరింపయ.టెను, ఇత డక్యంక స్త్రీ నీలోలు పుండు, ఇత 

నిక "౧౨౫ మంది భార్యలు. 

అబ్బల్కరీవ్ (౧౭౪౭- ౧౮౩౦) — 0౧ మధ్య 

ఆసియా సోధారాసోరమున నుండిన చరి తృకారు(డు, 

అఫ్ గాకాస్తానము తుర్కిస్తానముల దేశచరి తము త్ర్రములను గ్రా నెను, వనికి 
లో 

భాపాంతరీకరణములుగూడం గలవు. 

౨౨ సీం ధుచేశనివాసి, ౧౫ చ 

| శళాబ్దియందలివాండు ; 6 తారీఖ్' _ఇఎమహమూద్ షాహీ.  ఆనుెషీర తు 
౧౯౧౬వ సంసళ్భర మన 'నితండు మరల చాం్దేయులతో సంధి | భామినీనుల్లా ౩ నగు 'శెండనమహాన్లుద్" యొక్క చర్చిత ము వాసెస్కు '.. ww ఈ 

ఇతడు ? 



_అబ్బుల్ కా 

3. ౧౯వ శతాబ్టియందలి ఒక 
మహమ్హదీయ పండితుండు. డ్ తారీఖ్ _ఇ_అహమ్షన్ ౨, 6ముహోరబ్_ 

ఇ-కాబు-ఓ-కంథపహార్ *, ¢ తారీఖ్ _ఇ_పంజాబ్- తుహోపతేకా లీల్ 

అహ్భా్ ) (ఈ మూ6డవది సిక్కయయుద్ధము నకు సంబంధించిన 

గ్రంథము అనునవి యితడు రచించిన గ్రంథములలో టబ్రెధాన 

వముయినవి,. 

రీ, నాదిర్ షా ఆస్థానమున నుండిన 

యొకపండికుండు. “ఈ బమాూకా-ఇ-బాకీ’ యనుపేర నితడు నాదిర్ 

హా -చరి త్రీమును రచించెను, 

| ౫. అఫ్ గాకాదేశనివాసీీ ఖాజ 

హాకా లోేడీయను న్నుగృహమునకుం బాతుల కాలము గడపుచు 

నతడు చనిపోయి నపిమ్తట విజాఫురరాబ్యమనం జేరి తత్కాా లమునం 

చాలకుం డిన ఆదిలొ పాహాచేత మిరాజ్ దమీణమహారా స్థ దేశము, 

కొంకణము మున్నగు ప్రాంతములకు రాజు పృ తినిధిగ "నేర్చణుపం 

బడెను, పళ్చిమభెగమునకు రాజ్రతినిధగ 

నుండినకాలమున పన్హాలానోంద దండెత్తిపోవ విజాప్రురపుదొరతన 

మువా రితని కాజ్ఞ నొసంగిది తదనుసార మితండు ప న్హాలాను ముట్టు 

డించెను. ఆ సమయమున శివాజీచే నితని నెదిరింపంబంపంబడిన పృతాప 
రావుగూజరు పన్హాలాచుట్టు పృక్కొ_ల నున్న యిలాకాను ధ్వంసము 

గావింప కరీము వివశుండె మజికొంతసె మైన్యముసం గ్ర హణార్థము విజా 

ఫురమునకు6 బోయెను. అబ్బుల్ కరీమును జంపకుండ వదలీనందులకు 
శివాజీ ప్రతాపరావమిణ నత్యంతకుపితుడు కాయగా నితండును 
మిగల రోవమూని దొరకినమట్టునకు సైన్యమును వెంటలగాని 'జొరంగా 

బాదు ఇలాకాలను నాశనము చేయుచు బీరారు సరిహద్దులపర్యంత 

మేయగి యా చుట్టుప్కక్క_లనుగూడ విధ్యంసము6. జేసెను. ఇంతలో 
అబ్బుల్ కరీము విజ సరమునుండి సె న్యమును బ్రో బోగచేసికొని పన్హాలా 

ప్ర వేశించునప్పటికిం బశౌపరావుగూడ నుర లివచ్చెను. ఇతడు 

మొదట శివాజీవలన మాట పడియుండినందున ముందువెనుక లరయక 

మహమ్మదీయులమధ్య బ్ర బబ, వేళించి ఫీకరముగC బోరి యుద్ధరంగమందే 

వీరగతిని బొం'బెను. ఈ సంగతి "తెలిసినతోడే మరా షులు 
పరుగిడంబొ చ్చిరి కాని యింతేలో హసాబజీమోహో టను వేడ 

మహారా వ్ర్రవీకుండు ౫౦౦౦ల సెన్యముతో వచ్చి పరుగడుచున్న 
తనవారలను బురికొల్చీ యుద్ధ మొనరింప అబ్జుల్ కరీము మరల 

_విజాఫురమున శేగవలసీనవా. డేయ్యెను. ఆదిల్ శావామర ణానంత 

రమే యితడు మిరాజ్, కొంకణము ముదల దేశములకు రాజ 

ప్రతినిధి యయ్యును, 

రాజపోవుకుండుగ నియమింపంబడియెను. ఖావజ్ ఖాను తన స్థాన 
మును. దృథపజుచుకొన నెంచి దత్నీణమందలి మొగలాయి రాజప్రతి 
నిధి యగు బహదూరుఖానుతో రాయబారములు సలీపి యతని రెండవ 
కుమారునకు. దనకూంతు నిచ్చి పెండ్లి చేయుటయే. కాక గతించిన 
ఆదిల్ హాహకూంతురు ఫాదుసాధీవీని చక్రువ ర్రీకొడుకలలో  నొక్షని 

అంతకుయార్వము 

ఫ్ ఖాకొ-అ బుల్ ఖాదర్ 

కిచ్చి వివాహా మొనరించెద నని వాగ్గానము( జేనెశు 

ఖావజ్ ఖాకొ అనుపేరుగల అబిసీనియానివాస్సి . 

పు౭డా 

ఈలాగున ' వీ 
రికువురకవనూ సం బంధ బాంధవ్యములం దృథము ల;సటం బరికించి కరీము 
చ్వేషగ్మ స్తుం డయ్యెను, ఈర్ష్యా గ స్తుం డస కరీ మొకదినమున 
విశ్వాస వెంసంగి ఖావజ్ ఖానుని రావించి మాటలాడుచు నాకన్సీ క 
ముగ నతనిని గడకేశ్చెను. ఈసమాచారము బహదూరుఖానునర్త్ర 
చెలిసినవెంటునే యెతండును మిగుల రోవు మూని కోగీముపపె నెత్తి 
వచ్చెను గాని ది లేర్ ఖాను మాధ్యస్థ్యము వహీంచి యతండును అఫ్ 
గానుదేశవాసి యగటపలన. గరీమ్న కేమియు నష్టము రాకుండు 
లాగున వా రిద్దణికును సంధి గావించెను, అనంతరము కొంత కాలము 
నకు బహదూారుఖాను శివాజీ నోలకొండచాయకుండు అబుల్ హునేను 
వీరు మన్వ్యురు చేకీభవింప దిలేర్ఖాన్యు కరీము - వీ రిద్దణుంను గలసీ 
నోలకొండను ముట్టడిం దిరి. కాని లాభము కలుగ దయ్యెను, ఈ 'సమ 
యమంటబే కరీము రోగగ, స్తుంది క్రమముగ వృద్ధికాంగా సన్ని 
పృయత్న్యము లానరించినన విఫలము లగుటవలన మరణించెను. 

అబుల్ కౌఫ్ఖాక _ సావనూరురాజవం శీకండు, 
శ్రీః శ ౧౬౮౬-వ సరవత్సిరమున విజాఫురము శీణించినతేరువాత 
నంతవజక్వను వారికొలంవులో నున్న యితండు మొగలాయి-ద,క వ రి 
కొలువులో 6 (బ్ర వేశించెను, ఇతనికి దిలేగ్ ఖాక్బహమార్, దిశేరొజం 
గను వరుదములు లభించుటయ కాక చాంకీఫురము, అజమునగరము 
తోరగల్లులాగోని ౨౨ మసాలులయిలాకా దొరకినవి, మొత్తుమొదట 

"నితంయడు “బాంకీపరమును రాజధానిగం జేసీకొచెను, కాని జన్మ రనవాల్దీ 
యను(గ్రామమునో ద్దం (ఛా,కృతికదృళ్య మతిమనోహరముగ నుండుట 
యవలోకించి యక్క్_ఢ నొక నగరమును గట్టిం చెను, ఆనగరము శ్రావణ 
మాసమున సెస్ ౦పంబడుటవలన శావణూ రని పేకు గాంచి (శ్రమ 
ముగ సావనూరుగ మాటను. ల 

ఆ బుల్ ఖాదర్ , అమిర్ (౧౮౦౭ ౮౧3 )=- 

౧: అల్టీరియా దళములోని యొక దేశభక్త కుడు. ఇతండు ఫ్రెంచి 

వారితో మత యుద్ధమును జేయుట కై తన దేకీయులను బురికొల్టుచు 

౧౮౩ 3-వ "సంవత్సరములో ఓశాన్ వద్ద యుద్ధము మొదలు చెత్తను. 
ఇత్ డు శు ంచివారితో స సంధి చేసి వికొన్న తరువాత అమోరుగ.: నెప ప్ప 

కొనంబడియెను (౧౮3౩౪); కాని వంటనే నురల యాద్ధ ఫో ప్రారం 

భము కాయా ఆబ్లుల్ ఖాదరు మొరాకే దేశమునకు పౌళపాసును 

(౧౮౪౩). ఇతండు ౧౮౪౮ ౭-లో డీలా మొరినీరె యను 

నాయరకునకర వకుడౌ టూలోనునకు పంపంబడియెను. 

సంవత్సరమున లూయీ ఇపోలీయనుచే. విడిచి"పెట్టబడుటరమొ కాక 
౧౮౬౨-వ "సంవత్సరమున లకు ఫ్రాంకుల నుపకారవేతనముగ 6 బడసీ 

చిసే"నా నుఫ్రెంచినే 

“౧౮౫౨వ 

కుట్టతుదకు ఊెమాస్క_సు పట్టణమున నివసీంచుచుండి త్త ప్ప శాక _ 
మునుణహర్చి కొన్ని గ్రంథములను విరచిం'చెను. 

౨. అబ్బుల్ ఖాదర్. 

యితని పూర్ణ మెనపేరు (౧౦౭౮ - ౧౧౬౬" వప యూ 



౧౮౦ 

దేశ్రమలో గలానొపరగణాలో. జని నించిన యొక మహమ్మదీయ సాధువు. 
ఇతండు పాగ్చాద్ప ట్రణమున మరణము నొంచెను, ఇతండు మహమ్మదీయ 
న్యాయకా ్రుముమహర్చియు గూఢ 3 మైన భగవద్ధర కృమభుహూర్చియు 
(గ్రంథములను వ్రాసెను, 

గిలానీ పృ ల్యేకముగ నొకమతమును స్టాపీ ంచెను, దీనికి 
6 భాదిరీయ? మత మని పీరు, ట్ర పోరీ అల్టీరియా, మొరాకో 
ప్రాంతముల నీమతమువారు వ పన్నారు. దీనిలో మరల 
నెన్నియో యంత శాఖలు కలవు, ఖాదిరీయమతము నవలంబించు 
పార్కు ఎన్ని యోళాఖలవారు హీందూ బేశమునంగహాడ నున్నారు. 

' ఈఖాదిరీయమతముననుండి. పుట్టి పెరిగినవానిలో అక్చరీయమత 
మొకటి. నున దేశమునంగల ఖాదిరీయులలో నీయక్సరీయు లొకరు. 

3, సజరాతులోని ఘీయాజుద్దీకా 
నవాబుకుమారుండు.. ఘియాజుద్దీను సింహాసన మెకి_ననాయడు అబ్దుల్ 
ఖో దరునకు యావరాజ్యము నొసంగి ననీరుద్దీకా అను బిరుదము నిచ్చెను. 
అబ్దుల్ ఖాదరు దుర్తూర్డులడె తం డ్రి కి విస మిచ్చి చంపీ శ్రీః శ ౧౫౦౦ 
సంవత్సరమున 6 మందూ ల సింహాసన మక్కెన. అటు పని 
లాగుడు వ్యఫిచారము మున్నగు వ్యసనములలో. మునిగి యితండు 
త జీవితము నంతను వానికే యర్సిం చుకొాను, భోగ విలాసములయం 
దితేనికిం గలయా'స శ్రీచే సుందరము లగు భవనములను గట్టించుటయం 
దెత నికి మక్కువ యుండెడిది, ఈ కారణమున నందందు. 
యందము గల భవనముల నితడు కట్టించెను, 

ఈల కో నివానీ యగు నొక 
ముసల్గానుపండితుండు. (౧౮-వ శతాబ్దివా(డు, రషీదుద్దీను రచించిన 
“జమా "ఉత్ -తవారిఖ్. అనుగ గృంథమునందలి 6 పతంజలి ) యనం 

S23 | గలవు, అబ్దుల్ ఖాదరునకం బలుకామ్త్రుములం బాండిక్యయు 

అబ్బుల్ ఖాదర్ బదౌని , యక్ ఇళయ ఆక్కడ 

టి. _అరబ్బీపారనీపండితుడు 3 ' సంస్కృతమునుగూడం 

నెలియియంం 'జెను; తం డి, ములుక్ పా, ఇత (శు సంస్కృతమున 
ఆమాయణమునుు నుపోభారతములే రెండు పర్వములను 
'ష్మట్టాశినికి ఫా హాంతరీకరించెను.. అరబ్బీ భానలోని చుక్క 

ప్న! నం'బెను. ఇతని, .కవిత్వసంబంధమైనశే పేరు *ఖ్లాదిరి, ” 

ఖీర్ ఖాకా (పే పేరాల) __ సాకనూరు 

న్ని 

శాక్యమునిచర్మిత్ర, తడమ 

పార సీలోనికి భాషాంతరీకరిం చెను. కాళీ రజేళచరి తము. 
స్ర్రసామగ వ్రాసె సెను, ఇతండు 6 బడా) ఆ అన్న గావున. 

కీంఖానునిద శ్రీపుత్రు, తుడు హకీంఖాను టిప సనక . 

"సంధి చేసికానియెను.. 

అబ్దుల్ ఖాదర్ బజౌని-_ అబ్బుల్ మలిక్ 

వెజచి తనరాజధానిని వదలి మహా రా స్హ్రులరాజధానిలో జీవనము 
వేయసాగాను. ఇతని. కిద్దజు జేిరసప్రుత్ర్రు తు,లు, వారిలో జ్యేష్థకుమా 
రుడు శ్ర్రీరంగపట్టణమున కేగి మరల కదు, అందువలన వాకీం 
ఖాను తన రెండవకుమారున్సి హు నేక మియాను ప్రనహాయందలి తన 
పెన్షనునకు హక్కుదారుగం జేసి ద క్రీపుత్రుని షేర్ ఖానుని సావ 
నూరీకిం బంపపెను, శ్రీ శ్రీరంగపట్లణమును స్వాధీనము చేసికొని జనరల్ 
వెలన్టీ యామార్షమన వచ్చుచు. సావనూరను షేర్ ఖానునికోటుంబము 
మిగుల దీనదళలేనుండుట యవలోకించి స సంవత్సర మునకు రోరాం౦ ౦ల 
రూప్యము లాదాయము రాంగల ౨౮ ఛగ్రాముముల నితనియధీనము 
గావించెను, ఇతనిసంతతివార లిప్పటికి నీయిలాకాల ననుభవిం చు 
దన్నారు. 

= ౧౭, ౧౮ శతాబ్దులనాంటి ఒక 

నితయ, చారంగజేబుకా లువలోం జేశెను, అతనియాస్థానమునం 
గొంతేకాలము పనిచేసి తరువాత ఫాదుపాయాజ్ఞ ననుసరించి సింధు 
దేశయనకుం బోయెను, తరువాత మరల నావళ్యకములైన రాజ్యవ్యన 
హారముల( జక్క ంజుచుటకై యత ౭డు ఢిల్లీ కి రప్పింపయబడెను, ఢిల్లీలో 
వ్యపహార మంతయు ముగిసినతరువాత అబ్దుల్ జలీలు కార్యనిర్వహ 
జామున6 జావపినసామర ర్భ బ్రమునకై ఫాదుషా బాల సంతే సీంచి యతనిని 
గొప్పసమాన మొనర్చీ “సంధు దేశమునకు రాజ ప ప్రతినిధిగ నియమిం చెను 

౧గూరో౧ లో, ఈజిప్టు మునామద్" అలీతో 
ఇతడు ౧౮౩౯వ సంవత్సరములో తన 

తం డ్రివలెచే మత భేవమ లేకుండ తన ప పృభుత్వములాే( జేరిన యెల్ల 
ప్రషయొక్క సొత్తును మనుష్యునియొక్క_ హక్కులను కాపాడు 

సనమెక్కె_ను (౧౮౭ క, 

మి. 
యాయుద్ధము జరసట సంభవించెను,. ఇతండు తన రాజ్యములో 
చెస్క్ప_విధములయిన సంస్కారములను జేసెను, 

నట్టిస సంస్క_ర ణములను గావించేను దూఎ[ఏ_వ సంవత్సరములో . 
రష్యావారు కో లెడు హక్రష్మ్లల నుల ల ౦ఘ్ంచెను, అందువలన శ్రి 

౨, పాజహానుకాలమునాంటి పార 
ర్ల్క్ట' కపండికు (డు. క హెజహోక్షా - నామా * యనుశ్షే పేర నాచ క్రవ రి 
చరిత్రమును చ్రాసె సెను, 

_ అబ్జల్మలిక్_. _- వమ్తయాదొఖీఫాంలో నొకండు, 

లలో భిన్న భిన్న మగ నుండిన మహామృదీయరాజ్యాంగము నొక్క 

లో. 
పీలువయుడు. ముసల్గానుల . శేరి ప్ర దాయమలవీనయములలో నంచి... 

నొప్పరాజనీతికుళలుండు. ఖలీఫాయధీనమం దున్నను భిన్న భిన్న దేశము i 

ప్రకార మెనదానీగ నొనరించి దృఢముచేసెను.. ఇతనికి వోదీతులనీ 



అబ్దుల్ మాలి 

జ్ఞానము గలదు, హాజ్జా యను వేజోొక రాజనీతిజ్ఞుని సావోయ్యమగాడ 
నితనికి. దొరకినది, "అతనితోడ్చాటువలన ముసలానురాజ్యము నిత 
డమిత బలీన్ధ ' మైనడానిగ జేసెను, వేర్వేటు దేశములలో వివిధభావ- 
లతో “భిన్నులగు రాజ్యాధికారులమాలమున జరపండుచువచ్చిన 
రాజకార్యముల నన్నింటి నర బ్బీ యధి కారలయధీనము చేసి యరల్సీ 
భావమే రెజభావ గావించెను, మటియు నాణేయులలోం బరీవర్త 
నము సలీపియు6 బ్ర, (వ్రైవణాలయములని ర్థాణముం జేసియు నేక 

విధముల లోకోప కాల మెొనరించెను, ఇతనికాలమున నువామ్మ దీయ 
(గ్ర్రీళదశ యిప్పటివలెం గాక నుం చిస్టితిలో నుండియుం డెను, 

న్వేచ్చగలి? తమ కపరాధ మొనరించుభ ర్హల వినీకులం 
కారము .గలిగియుండిరి, 

అః బం ల్ మాలిక్ ఆ అండలూషియా రాజధాని యగు 
శేహ్వాలునగరమున జని న్మించిన విఖ్యాతు డగు నొక్ననె వైద్యు(డు. ఇతని 

'తొతతం డు లిరువురును గొప్పవై ద్యులు, ౧౧- వశ తద్ది తుదిరోజు 
లలో వితము పు ప్పైను, అబ్జుల్ మాలిక్” ౧౩౫ ఏండ్ల కాలము జీవించె 

నని చెప్ప ప్పుదురు. యూరోపీయను లితనిని అ "హ్వెంరూర్ అని పిలు 

తురు, ఇత “డెన్నియా వై ద్యగ,ంథములను బ్రా, సెను. వానిలో "నెల్ల 
ముఖ్ళి మయినది 6 తయన్ఫూర్ ఫీల్. ముదావాత్ వత్ తద్బీర్ ” అను 

నది ఇది హీబ్రూ ల్యాటికాభాహలలోేని కనువదింపంబడినది, 
ల్యాటికా అనువాద మిప్పటికి చాల ముద్ర ణములం బోం దినదీ, 

అ బ్రా ల్ మా మీకా కాస్పీయక' సము దృ మునకు? 

మార్చుగ నున్న తుర్కీస్తానమందు నివాసము చేయు 6 ఉజ్ బేగ) 
లను సు న్నీముసల్గానుల నాయకండు. 

అబ్బుల్ రషీద్ మిర్  ఢీల్లీచకృవరి యస షాజ 
హానుకాలమందలి పారనీకపండితు(డు. ఇతడు పారనీకకోళ 
మును, అరబ్బీకోశమును వ్రాసెను, “ఫరొనాంగొ_ఇ.-రపీ ది అను పార నీక 
కోళశమును బంగాళమునందలి ఏషియాటిక్ సాగా సెట్రీవా రచ్చొ తీంచిరి. 

 ఆజ్జల్ రోహిమా౯ __ ణు 

యొక సరదారు.. ఇతండు టొలౌజుఅను, ప ప్రచేశమున యుద్ధము చేసె 
(2౨౧). ఇతడు 23౨-వ సంవత్యేరమున ఆక్వి చనమాలి 
దండయ్లాత, ఇెడలి బోరోనగరమును కొల గొటి బరండివజకును బే [త G ౧ -Mఅ ద 
మును ధ్వంసము వేయుచు. బోయెను, ౭2౨-వ సంవత్చరమున 

శ ఫ్రెంచివారి నేచాపతియెన చార్లెసు మార్జెల్ అనువానితో చీడురో జులు 
యుద్ధము = వేసి మరణము నెం చెను. 

అశేబియా యుల? 

౨, కార్లోవా పరీపొలనము 
చేసిన ఒమ్మియాద్ొవంకేస్థాపకం డైన యితేండు (23౧- ౭౮౭) 
"ఊమహస్క_ సునగరమున “జని నించెను, ఇతండు టిరిని సువజకును ఐబీరి 
యనుద్వీపకల్పమును జయించుచు నిరంతరము . యుద్ధము. చేయుట 
యందే జీవితమును గడప 

కొ_అబ్బుల్ సమ ధ్ధా౯ ౧౮౧ 

5, ఇతండు (౭౮౯ _ 
s%9y కార్గోవాను పరిపాలించిన జమ్హియాద్ వంశ స్ధులలో నాలుగవ 
వాడు మొదటి అల్హకీమయొక్క_ 1 కమారుండున, అతనికి పిన్లట 
సింహాసన 'మెక్కినవాండు నై యుండెను (౮౨౨). ఇతని ప్రభ 
త్వము రాజ్యములో. జరగినయల్ల ల్ల రులవలనన్వు _ ఫెంచివారితోను, 
బాగ్టాదునగరపు ఖలీఫాతో ను జరగినయుద్ధములవలనను సంతో భమును 
బొం చెను, 

ల్, స్పెయిను దేశమును బరి 
పాలీంచిన ఒమ్మియాద్ వంక స్థులలో నితడు (౯౧౨ _ ౯౬౧ ) 
ఎనిమిదవవా(డు. ఇతండు ౯ాగూ౮ూ-న సంవత్సేరనులోే కి సవ 

యా! ఎవ రాజకుమారులు నులియోక్కొ నవాళె (ప్రభువులును నగు మూడవ 
అల్ఫాంజో సాంచోలతో యుద్ధము చి వారల నోడించెను, ౯93 ౯వ 

సంవత్సరమున లీయోక్షా ప ప్రభు వైన శెండవ రామిరోతో యుదము 
చేసి యాడిపోయిను, కని శామికో మరణానంతరము నింహోసన 
హాం జైన మొదటి సాంచో ,ప (ప్రభువును సింహాసన మెక్కి ౦చుటకై 
సోహాయ్యము చేసె స్పమునుచేశమలా మనామ్తదీయులకు 
నై కమత్యమును శ0%ంచుటడై వి శేపముగాం బ ద్ర, యత్నము చేసెను, 
ఒమియాద్ వంళశమునందు నీతండు మిక్కిలి గా ప్పవాండు, 

౫. పెపౌవరున x రవాస్సి 
యగునొకోకవి, ఇతనికీ ర్తి లోక వి ఖ్యాతము, మిగుల సరసము, నుత్సాహ 
పూూరీతము నగు నితనికవిత్వమ రసపక్షుపాతులగు పండితులక్రను, రణ 
రంగమున _ విహరించుయోధులకును సమా నాదడరపా త్ర మె మొప్ప 
చుండును, ' పెపావరుదగ్గణ నితనిజన సాన మగు వాజారొభాకా గ్రాము 
మునకు బోవుదారిలో నితనిస సమాధి సరీ ర్మెంప(బడియున్న ది, 

అబ్దుల్ రహి మా క్హఖాకో (౧౮౩౦-౧౯౦౧) __ 
ఇతడు అఫ్ గానిస్తానమునకు అమోరు నుండెను, తన (ప్రభుత్వమును 
బలసజణుచుటకును సరిహద్దులను స్థిరపబుచుటకున్కు జనులసాం ఘీక పీతుల 

_నభివృద్ధిపజుచుటకోను ఆనల్ప మెన్ కృషిచే నెను, ఇతనితరువాత తని 
కకమారోండు హవీబుల్లాఖాను అమో రయ్యెను ( చూడుండు, అఫ్ గాని 
స్తానము), 

అబ్దుల్ లతీఫ్ అల్ ఛా సాది (౧౧౭౨-౧౨౩౧). 
ఇత(డు బాగ్రాదునగరమన జని నించిన యొకనుహమ్సదీయ పండి 
తుండు, ఇతడు త శ్ర్వకాప్రుయను, వై ద్యశాస్త్రమును 
కైరో డెమాస్క_సు నగరములలో బోధించెను, 

' పఠించి 

ఇతండు ఈజి ప్రదేశ 
| చరితృమును రచింపంగా నయ్యది లాటిన్ శ్రెంచ్, యింగ్లీ షు భౌమల 
ల్ల ఛాపూంతరీకరింప బడియెను, 

Pp 
అబ్బుల్ నము ధ్ధాక్ — ఇతనితండ్రి, డి సమర్క_ండ్ చేశ. 

స్టుడు.. ఇతడు ఆగ్రాలో బు గను, జౌరంగకేబువాలమందు., ఈతనికి 
(౬౦౦ 'మకొసబ్ దొరీయ, తరువాత. ౧౫౦౦ మన్ సబ్చారీయు, 
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ఖాకా అనుపదవియూం చ్రాప్తీంచెను. జహాంగీరొకాలమం దితండు 
౨౦౦౦ మన్ సబ్దా ర య్యెను, ఆలీజంగ్ అను పదవిని బడెసెను. 

ఫరుక్ సియార్" కాలమున నీతండు లాహోరునకు గవర్న రయ్యెను, 

పిక్కల నోడించి వారిగురువైన బాండా అనువానిని చెజంబె పెను. 
మహముద్ సా కాలమున నితడు ములానునకు రా జయ్యెను, సంసాం 

ఉ-ద్దౌలా” అను బిరుదమును వహించెను. 
నాదర్ హాహ చాడికాలములో మృతుం డయ్యెను. ఇతని కుమారుండు 

జరిఖేయా ఖాను లాపళేరునకు సుబేదారుగా నుండెను, ఇతెని 
తం డి రు ఖ్యాజా అబ్దుల్ కరీమ్, 

అబ్దు హ కొ పేక్ (౧౫౧-౧౬౪౨) __ గొప్ప 

మసమ్హదీయవిద్వాంసుండు. చరి, త త్రము మఠము సూఫీ సిద్ధాం | 
తముల్కు యా త్ లు మొదలై న్ విషయముల్నపె నూటబుకంకు 

చెక్కుడు కృ ంథమలు వ్వాసీనవాండు. ఇతనిగోరీ ఢిల్లీ పట్టణమంచుం 
గలదు, ఇతనిని భగవద్భ క్తునిగాం బూజిం చెదరు, తండ్రినే 

ఉద్దీకా చేఖ్ నూరు ఉల్ఫల్. 

బరు సెఫీ 

అబ్బు ల్ హాకీ ౦ఖాక్,  _-ఇకండు సావనూరునవాబు, 

ఇత నిజనకుని పేరు మజీద్ ఖాను. మజీద్ ఖానుయొక్క_ పూర్వు లంద 
టును నిజామునకు లోంబడియుండి శాంతిపూర్యకముగ రాజ్య మేలు 
చు వచ్చిరి. కాని మజీద్ ఖాను నిజాముఫరానా పొందకయే సింహాసన 
మెక్కి_నకారణమున వా రిద్దజకును విరోధము గలీగెను. తన దేశమున 
గొంతఫాగ మిచ్చి మహారా స్ట్రలతో మైత్రి చేసికొని యితండు 

నిజాము చెదిరీంచెను. ఈవై రమే యితే నికొడుకగు హకీంఖానునకం 
గూడ సం, కృమిం చెను, 'సాకీంఖాను రాజ్యమున శేతెంచినతోడచే 
యితని కన్నివైపు పుల శత్రువులతో? బోరాడవలసివచ్చెను. నిజాము 
శెదిరిం చునిమి త్రము తనదేశమందలి కొంత భాగమును మవహారా మల 

ey కిచ్చి వారితో సంధి. గావించుకొ నెను, మహారాష మ్రల లసాయమున"ే 
యితడు మౌదరాలీనిగాడ నొకప పర్యాయ మెదిరించి పొజణదో లెను, 
_యుద్ధానంతరము మవోరా వుల వెడలీపోయినతోడానీ హెదరు 
మరల  నితనిచేళముమో౭ద. "a త్తి దశ్నీణ పౌంతముల జయించెను, 
కాని యిీ'సందర్శమున పీ రిద్దజుకును: పరస్పర సంబంధ చాంధవ్యములు 
చేకూర మెత్రి కలిగినది. ఈమె త్రి సౌదరు జీవించియుండినంత 
కాలము సీరముగనే యుండెను కాని 
టిప్పుతో వరల యథాపూర్వ మయ్యెను, అంత నితడు సావమారు 

లెౌసంగు మ గ్ ౧౮౩ ౦౦౦ ల 

మాసికవృ త్తి తివలన జీవనము గడపుచు 

_. ములోేః గాలధర్మము నంచెను, 

ఇతండు ౧౭౫౯లో, 

| జన జఊెిరంగజేబు గోలకొండమోందికి యుద్ధమునకు 
యతనిమరణానంతరము 

. | సంతానము లేదు, ముసురు కూంళతులు, ల న ౧౭౯౫-వ సంవత్సర. 

అబ్దుల్ వా వాక్ _అబ్బుల్లా కుతుబ్ శావా 

అహమ్హదు అను పేరుతో తన సోదరు దైన ము_స్టఫాకు పీమ్మట తుర్కీ_ 
సింహాసన మలంకరించి సుల్తా నయ్యెను, ఇతని చ భుత్వకాలములో 

రవ్యనులకును తురుష్ము_లకును యుద్ధములు జరగి రన్యునులకు జయము 

లఫించెను, 

౨. ఇతండు (౧౮౪౨ - ౧౯౦౯) 

అబ్బుల్మజీదునకు ఫు స సుత్త (డు, తన సోదఠరుండును, నెళ్టివాండును నగు 

మురాదునకు సీమకు తుర్కీ_ సింహాసన మధిష్టించి సుల్హానె (౧౯౦౯-వ 

సంవర్చరములో వింహోసనముననుండి తొలంగింపంబడియెను, ఈతని 

పుళుత్వకాలములో జరగిన ముఖ్యవిపాయములు : సర్వియాతో 

యుద్ధము (౧౮౭౬), రష్యాతో యుద్ధము ( ౧౮౪౭ ౭-౭) 
ఆర్మీ నియాలో ఫఘాలిర కృత్యములు జరసటి, గ్లాడ్ స్టన్ పృభువుచే 
ఘాతుకు లని దూకి షింప6ంబకుట, (క్రీటులో అల్ల రులు శ్రీ సుతో 

యూద్ధము (౧౮౯౭౦ ౧౯౦౮-వ సంవత్సరములో కుడుమ్మ_రా ష్ట్ర 

ములో రాజకీయ సంస్కా_రములై తరుణతురుష్ము_లు (స (ప్రభుత్వము 

"నెదుర్కొ నుట, ౧౯౦౯-వ 'సంవత్సొరములో దేకీయమహాజన సభ 
యేర్చడి సుల్తాను దువ్ఫ్పరిపాలనము చేయుచున్న ందున ఖలీఫాపదవిని 
నహించుటకుం దగిన వాక్కు_ను గోలయెనని చెప్పి యతనిని సింహోస 
నముననుండి తొలంం చి యీతని సోదరుని ఐవవ నమహమ్తు దను "పేరుతో 
సులానుగా చాటుటయును స సంభవించెను.. . 

అబ్దుల్లా --- మఠ ద 
తం డి: అబ్బల్ మళాలబ్ అనువానికమారుండు, ఇతండు మిక్కిలి 
చక నివాడు. ఇతడు ఒంకులకాపరీ, ఇత నిభార్య పే రమానా, 

ఈదం పతులకు చిరకాలమునకు మహమ్తదు కలిగెను, మహామ్తదు 

శిశువుగ నుండంగనే ఇతండు మరణించెను. ఇతని మరణకాలచు క్ర, 
ఫ్ Xen ప్రాంతము, 

పృవర్తకుం డైన మహమృదుయొక్క_ 

అబ్బు ల్లా కుతుబ్ శాహ (౧౬౨౬ = ౧౬౭౨) — 

నోలకొండలోే.6 బ ద్ర భుత్వము చేసిన కుతుబొశాహ వంశములోని ఆటవ 
నవాబు ఇతడు మహమ్మద్ కుతుబ్ ళాహకు తరువాత గా జ్యయునకు 
వచ్చెను, మోర్" జుమ్లా అకువానినిగుణించి యీతనికిని ఢిల్లీ శ్యరుం జన 
పాజహానునకును వైరము వచ్చెను. అంత ఢిల్లీ శ్వఠుని కోమూాతుం 

బోయి దానిని 
వశపజుచుకొ'నెను, అపుడు కుతుబొశాహ కోటివాపాయ లిచ్చి సంధి 
వేసికొనెను, ఈతండు ౧౬౭౨ లో మృతి నోం'బెను, ఇతనికి ' పుత్ర 

వారిలో శండవకొమా నెను 
జౌళంగ జేబు చెద్దకొడునన కిచ్చి వివాహము చే తన మరణానంత 
రము గోలకొండరాజ్య మతఠని*ే ఇచ్చులాగన నియమము 'చేనిఖా చెను. 

| కాని అబ్దుల్లా మరణించుటకు పూర్వమే. అల్లుడు. షకలోకగతుః 
కొడుకు చనిపోయినను. ఈవరతును అధారనుగ్లా చే 



రబ్బుల్లాఖాక-అబ్బ యా మూ త్యుండు 

కొని చెరంగజేబు అబ్దుల్లాతేరు వాతను సింహాసన మెక్కి_న యతని | 
మూండవ యల్గాండగు అబుల్ హాసనుమోంద దండె త్తివచ్చి యతని నాళ 

అబ్దుల్లా కుకుబ్ కాహ 

నము గావించెను. అబ్బుల్లాయొక_ సమాధిదగ్గణ నిప్పటికిని 

సంవత్సర మొకపర్యాయము బీదలకు అన్నము సె క్పైదరు, 

ఈ బ్దు ల్లాఖా క్ __ 

దర్ ఖానునికుమారుండు. ఇతండు ఈఉజ్ బేగ్) 

కండు. తం డ్రితోం బోరా డెను, తండ్రి, చనిపోయినతరువాత 

౧౫౮ ౨-లో సమర్ కండ్, బోఖారా రాజ్య ములకు నధిపతి యయ్యును, 

౧౫౮౫-లో ఖురాపొకొమోందికి దండె _తిపోయి హీరాత్ పట్టణమునకు 

తొమ్మిది నెలలు ముట్టడి వేసి దానిని వశీపటుచుకిా నెను, 

నధికారిగా నున్న ఆలీ శులీఖానుని ఇతరులతో లహాడ నటికి వై చెను, 

(మతి 

ఛంగిస్ ఖానునివంశజు6 జైన సికం 

అచ్చట 

రాజ్యము చేసి ౧౫F౯౭-లోేో నురణము నేం దెను.. 

అబ్దుల్ ఖాకాడజ్ బేగ్ — ఈతడు అక్చరుకాల | _ 

 ములొేే పృఖ్యాతి గాంచిన ఉద్యోగి. చక్క కవ ర్హి ఈతనిని మాల్యా 

దేశమునకు పాలకుని నొనర్చెను ( ౧౬౭) ఈళతండు అక్చరు వె 

తిరుగంబాటు చేయుటచేత ఓడింపయబడి 'బేళమును విడిచి పరారి ఆయెను, 

1 “మవామ్మదు ” 

| అను ఢిల్లీ చక, క్కవరర్తి వీరి సావబోయ్యముననే సింహాసనాసీనుం డయ్యెను, 
| అజ్జుల్లాఖా "ఈతనికి ముఖ్యమం ట్రై యయ్యెను, 

లనువారికి నాయ 

| మృదునకు పివ్వుకు మహదీపదవి నహించెిను ( ౧౮౮౫). 

| రుద్గచర్ని త్రము 3 

అరోది 

Par 
అబ్బుల్లా ఖా౯ నయ్యడ్ __ ఇతనికి కుక్రొబ్ _ ఉల 

ముల్ అను కుది కలదు. ఇతయండు ఢితీ రచ క్కవదీ దీ అయిన బహూ 

దూర్ పూ కాలమున (౧౭ 0౭ - ౧౭౧౨) అలహాబాద్రునక్ష్రక గవర్న 

రంగ నియమింపలబ టౌను, ఇతే నితెమ్సం డైన సయ్యద్ హునేక్షా అర్లీ 

ఖాను వీహోరునకర గనర్నరుగ నుండెను, ఈ ఫోదపలు వముతకర్త యైన 
వంళేమువార(ట 1! రుక్ సీయర్ (౧౭౧3౩ - ౧౭౧౯) 

ఆతని తముడు 
ఆమిర్ ఉల్ - ఊయనూ? అను గొప్పపవవిని ( నేనాధిపత్యమును ) 
బొంబచెనుు ఈ అందుచే నీ నీ సయ్యదుసోదరు లీద్దణిను సర్వాధికారము 
కలవానై ఫాదుపానుగసాడ లక్యుము చే చేయశై 6, వారిని నాశము చేయ 
వలె నని ఫాదు-హా యత్నించెను కాని ఆళనియుపాయము లన్నియు 
నాతనిశే వెడం పు వే"సెను.. .., .వారి బాధ తప్పించుకొనుటకై వారిలో 
నొక్క. డగ జాంనేకా అల్లీ యనుశానిని దకీణటేశమునక్రు సువే 
దారుగాడబంసును. కొని ఇ ఉచ్చటు మరాటావారితో న్నేహము 
చేసి వారసిన సెన్య ములను జాలా, శీవిశ్వ నాథం డను "పేప్వ్యూను వెంట. దీఫీ 
కొని ఢిల్లీ పట్టులా ముమోూదికి( బోయి తనయధికారమును మరల 'ససాసిం 
చెను (౧౭౧౭). ఇట్లు మరల బూర్షాధికారము కలవర రై యీయేన్న 
దమ్భులం ౧౭ ౧౯ా లో ఫకుక్స్మియళను జంపీంచి యాటు నెలలలో 
నిద్దబం రాజవుతు, శకం ల సింహాసన స్థులం జేసిరి. కాని వా శేకారణము 
వలననో మృతులయిరి. తుదకు En “ మువామద్పా ' అనువానిని 
ఫాదుషాను చేసిరి. కావున నీ సయ్య్యదుసోనరులకు “ రాజనిర్యాతలు ? 
( King makers ) అని పేరు వచ్చెను, 

మహమ్మదు సో 'రా జయినతరునాత నతని ప్రేరణవలన ౧౭౨౦ 
లో హునసేక్రో "ల్లీ ఖాను చంపంబ టౌను. అబ్దుల్లా ఫొను తిరుగంబడంగా 
నాతని నోడించా -చెజంెట్టిం, ఆత, డబ్బటశే ౧౭౩౨౫ _లో కుం 
డయ్యెను 

ఎ అబ్జుల్లా ఎల్ తెయషియన్ సయ్య ద్ (౧౮౩౦- 
ఆనా 

ఇతండు 
అబినీనియా 

౯౯) — ఇతనిని ఖలీఫా యందురు. ముహమ్మదు 

బద తెగలోనివా౧డు. అంరానాావ సంవత్సరమున 

రీయ _న 'సంవల్సేరమున ఇతండు పారనీకపురా జస, శాహ అభాన్తోడను, ఢిల్లీచకృవర్తి | “దనక యగు జాను నోడించెకు గాని ౧౮౯౩-వ సంవళ్ళే 
_ మైన అకృరుతోడను సమకాలికుడు. ఇతండు ౧౫ సంవత్సరములు. అగరుడో ట్ అన్యుప 

| ౧౮౯౮-వ సంచత్వరమన కిచనరు ప్రభువు చేతను, తరువాత ఓమ్ 

కు య దేశమున ' ధటాలియనులచే తేటుమ(బుడియెను, 

డెబికాట్ అను చు బేశమున సర్ ఆర విన్గోటుచేతను ఓడింపంబడి 

యాయాద్ధములో-న్ ప మరణము నొోంబెను, 

అబ్బ యా మాత్యుండు ఎ ఈర(డు తెనుయున అని 

త క్ల విరాజమనోరంజనము అను ఆండుకావ్యములను 

సేం మహమ్మదీయ మహాయుగము రెండవకూర్చు, ౧౮౧. 



౧ల౮రీ 

రచించెను1, ఈ రండవకావ్యమునకు6€ బురూరవళశ్చరి త్మ ము అని 

నామాంతరము కలదు. ఈ శండుకావ్యములందును కవి తన వంక 

మును వర్శ్మించియున్నాండు. ఈకనిది కాండిన్యసగో త్రము, ఆపస్తంబ. 

నూ తృ్కము. వి రాెట్వలనియోగులు, కవికి నాజవతీరము పూర్వుండు 

ల న 2 బసవనమం త్రీ, ఈతండు కొండవీటి రాజులయొద్ద మం త్రిగనుం 'డెన్లు . 

_ ఈళతనిపెద్దకఘుమారు. డన ముమనమం, తీసంతేతివాయకు మనక'వి, 

ముమ్మనకుమారు(డు నిమయ్య్మ మనుమ' డబ్బయ్య,. 

కొండవీటినాయకులచే మన్నన వడసెను3. ఈళండు . మనకవికి 

"తాత, అబ్బయ్యకుమారుండు రాయన్న, ఈతనిధ్ధర్మపత్ని నరసమ్మ 

వీ రిద్దజుకును మయో గానందుడుక్కు నమనకవి యైన అబ్బయామాత్యు౯ 

డును పుట్టిన 

. బేళము ఎ ఈకచి గుంటూరునుండలనివాసిగాం గాన్పించు 

చున్నాండు, వీరు కనుపర్తి శ్రామనివాసు లగుటచే వీరికి గనుపర్తీ 

వారన్న యింటి పేరు. నన్నె. కనుపర్తి, బుక్కొ_పురి చ్రామముల 

కిరణీకము వీరిదె మైనట్లు ఈ క్రిందిపద్యములవలన6 చెలీయోచున్న ది, 

క, ఆమం త్రైమణీ (సృకాళ న 

భోమణి కనుపర్తి బుక్క_పురి మఖ్యబహు 
గ్రామస్వ్యాస్థ్యానుభవ 

శ్రా మణి బుధనుతుల సుతులం “గాంచె నలువురన్, 

[కం ౧ ౨౯. 

_ మంగళగిరి నృసింహస్వామి కవికి నిష్టదేవత. కనుపరర్డి 
చ్రాముము ఒంగోలు తాలూకాలోను బుక పురి అత్మ కూరుతాలూకా 

(నెల్లూరుజిల్లా) లోను మంగళగిరి సంటూరు తొలూకెలోను ఉన్నవి, 

కావునం గవి పూర్వపు నెల్లూరుజిల్లాలోనుు ఇప్పటి చెల్లూరుజిలాలోను 

: నివసించియుండె నని చెప ప్పవచ్చును, నర్చారావుపే ుురట తొెలూకాలో 

కనుప పల్లు గ్రామ మున్న ది, దానికి గరణములు కనుపర్రివారు, పీ ద్రీ 

కవియొక్క_వంకేజా లని "తెలియు చున్నది. 

కాలము ; నా ఈ కవికాలమునుగుటీంచి శ్ర శ్ర వీశేశలింనమగా. రిట్లు 
వా ర్రానియున్నారు : న్ అబ్బయానాత్యుండు. పదు నెనిమిదవళ శాబ్దీమధ్య 

మున నుండినవాండు, ఇతండు ౧౭౮౦ వ సంవత్సరము సాంతము 

వణుకును జీవించియుండవచ్చు ను, 9. ఇది యూహ, 

వారు "హితువుల నిచ్చియుండ లేదు. ఈతని గ ంథములు 'శెండును 
ేవునకు నంకితములు చేయంబడినందున నీ కవికసీమను నిశ్చయించు 
టకు నా కావ్యములలో దృఢ మైనయాభారము లేవియు$ గానరావ్రు 
ఆయినను ఉన్న వానినిబట్టి కొంత యత్నింతము. 

ఈతండు 

ఈయావాస 

| 

| ఖ్యాతి దక్షిణ దేశమునందు 
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_నొక్కాటియైనను వీనికి. గొంచెము భేద మున్నది. 

అబ్బ యామాత్యు డు 

ఈకవిచే వ్రాయంబడిన కవిరాజమనోరంజనము' (వుతారన 

శ్చరిత్ర, ము) వసుచరి క్ర ము ననుసరించి శ్రాయయిడినదెః: అందలి 

పద్యములకు( బ పవించు లనుటకు. వీల్లు గ పెక్రు_ పద్యము నీందు' 
Wy 

గలవు. దీనికి మనవారు పిల్ల వసుచరిత్ర, మని రు సెట్టియున్నారు. 

త కారునికి తరువాతివాండు, కావున అబ్బయామాత్యుడు వసుచరిత్ర 

అనగా బదునాజవశ తొబ్లికిం దరువాతివా6 డని మనము నిశ్చయింప 

వచ్చును. 

అనిరుద్ధ చరిత్ర 

కాన్చిం చుచున్నది వా 

మునందు, 

"పెంపుమోజువసంత శే పీషువాహుజారున 

నుండి వెలావణీ పహవానరు దెలుప 

ఇందలీ * పేషువా'. పదము కాలనిర్భ యమునకు "కాంత 

[3- ౧౯] సహకారి, 6 పేషువాి శబ్దమునకు (బ్రైధౌను6 డని. సామూ 

న్యార్థ మున్నను పూనా ేషువాలకు * నది నిశేన సపుదము. మూండవ 

చమేవాయెన బాలాజీ బాజీ రావుకాలమువజకును ఫూనా జీషువాల 

(బ్రాసరించిన దని చెప్పుట వీలు లేదు. 

ఈకండు శ్రీ శ, ౧౭౮౦ లో పేషువాయై, ౧౭౬౧లో మృ్తు6 

డయ్యెను. కావున నీకవి పదునెనిమిదవ శ ళాబ్చిమధ్యమునం దుం యె 

నని వీరేళలింగయుగారు చేసిన యూహ సరియైనదిగా( గాన్పించు 

చున్నది. 

అనిరుద్ధచరి త్రము = ఈకనిచే రచింప(బడిన (గుం థములలో 

అనిరుద్ధచరి తము మొదట వ్రాయయబుడినది, ఇం డై చొళ్వాసములు 

కలవు, ర శ్రీకృష్ణుని మనుమం డైన యనిరుద్దు 

నకును బాణాసురుని కూ(తు రైన ఆపాక స్య్థకును జరగిన వివాహకథ్ 

ముఖ్య మగ నిందు వర్ణింపబడినది, ఊహెక ల్యాణముకథ సంస్కృత 

భాగవతీమునందును. ((౧౦-వ స్య_0ధము , హరివంశకమునందును. 
(అ. ౧౧౬-౧౨౮) _ గలదు. ఈ శెండుకథలును మొ తముమోంద 

సంస్కృత. భాగ 
వతము ననుసరించి జమ్మైర పోతరాజు ఆం.ధ ధృఖాగవత ముయొక్క్ల 

దశీమస్క.. ంధములో నీకథ వ్రాసెను; 

ఎక్టాపృగడ తనచే రచింపబడిన హరివంశేమునందలి యు త్తర భాగ 

మున స ఛష్పమాష్టమాళ్యాసములందును, నొచనసోముండు తన యు తర 

హరివంశేమున బంచమాశ్వాసమునందును. వ్రాసియున్నారు. .. ౨ జైప 

మాయన యనుకవి ఉహికల్యాణ మను: కావ్య మొకటి మైడాళ్వాస 

పద్యసం ఖర ౬౧౯ 

హరివంశము ననుసరించి 

ములు కలది రచించినాడు, 
wn 

1. అనిరుద్ధచరి త 

హాం,ద దృవరమునందు 

ల కవిరాజనునోరంజనము: స్త ౧ తా. 

రాజమహీ 

_& ఆ దవరకి.త ,ము, 
“ అనిరుద్ధ రిర్త్రము ౧ ౧౯ 

త్రము చెన్న పట్టణమునందు వావిళ్ల రామస్వామిళా స్తు సులు  అండు సన్నువారిచేతను (౧౯౧౧) కవిరాజమనోరం జనము ం 
శీ చింశామణి ము ద్రాకరశాలాధికారల చేతను (౧౯౧౩) ప్ర పృళటిం ప పబ డినవి, ఇవి మే మపయోగిం చిన ప 



అబ్బ యామాత్యుండ 

కథాసం గృహము : :-- అభబ్బయామాత్యుండు శ్రీచుద్భాగవత 
చుందలి కథ ననుసరించి. యీ యనిరుద్ధ-చరి లే మును చౌ సెను, 
వర్ల నములు మొదలై నవి తప్ప మాలకథలా. శ (త్రము మార్పులను 
ఈకవి చేసియుండ లేదు. అనిరుద్ధచరి శ్రీ మని ఉప “పెట్టినందునయ 
గవి మొదటియాశ్వాసమునందు, అనిరుద్దునకును రుకీ క్రియొక్క_ పౌత్రి 
యైన టక కృలో-చనకును. జరగిన వివాహమును వరి ౦చినాండు, చఇండవ 

యాశ్వాసమునందు బాణాసురుడు శివునివలన నరంబును బడయు 
టయుు, ఊవ స్వప్నము6 గాంచుటయ్యు చిత త్రరేఖ యఖిలరాజవరుల | 
పటముల ర్రాసీ యుపుకు( జూప నామె అనెరుద్ధుని గు _ర్రించుటయు 

ననుకథా భాగము కలదు. ఊహయొక్కొ_ విరహతేప మునుు చి శ్రే 
వెళ్ళి యెవరికిని తెలియకుండ ద్యారకనుండి యనిరుద్దుని ీషకాని 
వచ్చుటయు, ఊ ానిరుద్ధుల సమాగమం బున, బాణం డనిరుద్దుని 
జెజంబెట్టుటయు తృతీయాళ్వాసమున వర్తి తములు. చతుర్థాశ్వాసము 

నందు యాదవులను చాణునకును జరగనయుద్దను వర్గీ ంప6బడినది, 
అయిదవయాశ్వాసమునందు బాణు డోడుటయు కృషడు వానిని 
గరుణించుటయు, ఉషానిరుద్ధుల వివాసామున్యా 

ఫుట్టుటయు,. చాతండు 
ప్రజారంజక ౦బుగ రాజ్య ంబు నేలటయు నను కథ కలదు. 

ఇినిగూడి సంతానము వడయువజకును గల కథ ఇందు వర్గీ తము, 

ఊర్వశీ పుళూరవులకథ మొదట బుగ్వేదమునం దు గలదు 

(౧6-౯౫). 

_ద్రాహ్మణమునందును (౧-2) విస్తుప్రరాణమునందును (ర-౬) 
దేవీభాగవళతమందును (౧-౧౩ ), హరివంశమునందును (౧0-౨౬), | 

యందు బన్ధానురాగ యయ్యెను. . మత్స్య పురాణమునందును (౨౯5), కథాస సరిత్సాగరమునందును (3, 

౪-౩౦ ) ఈకథ కలదు, 

ఈ కథ యంతయు శ్రీమద్యాగవతమనందు. జక్కో_ 6౫ వర్ణ 0. 

పంబడినది. నవమస్క_౦ధమందలి గవ 

అధ్యాయమునందు నిలాక న్యచరిత, మును ౧ర-వ అధ్యాయమునందు 

చం ద్రతారలచరి త్రయ ' ఉర్వశీపుహారవులచర్శిత్రయు. గలవు, లీ 
ఇవియు6 "గాక బహఫురాణము పద్మపురాణము, స్క_న్స పురాణము 

సం స్మృృతే భాగవత మున 

(WW 
వచ్చినచోట "నెల్ల సం, గృహాముగనో, వి_సరముగనో యీకథ దరి ంప 

బడినది, విక మోర్యశీయ మను వాటకమునందు. గాళిదాసుం డీ! 

గారీ. 

కథాభాగమునే మిగల మనోహరముగం జి త్రించియున్నాయడు, ప్రయా 
రవునశే విక్కము( డని నామాంతరము. తెనుంగున బమెరపోతేరాజు 
భాగవతమునందు వ స్కంధమున ఈకథాభాగ. మంతయు. 

జక్కన భాషాంతరీకరించియున్నా (డు. ఈస్కంధమునందు రెండు 
'తావుల గల యీ కోథను త్రీసీక్రొని యబ్బయామాత్యుండు పురూరవ 
క్పరిత్ర మును రచించినట్లు కానవచ్చుచున్న ది. కాళిదాసునినాటక 

మును ఈకవి చూచినట్టు లేదు, భాగవతములోని కథను ఈకవి 
మార్చ లేదు, ఉర్వశిపటమును చ్రాయించి పు పూరూర వునియొద్దకు 6 

జంపుట యనునది (ఆ. ౫ ౧౯ - కెరో) కవి కొత్తగ గల్పించినది. 

కావ్యము వర్ణ నలతోం 'బెంపంబడీినది, 

కథాభాగము = ప్రతిఘహ్రైానపురమునందు. బురూరవసుండు (UU 
రాజ్యము చేయుచుండగా నొకదినమున “నారదుడు వచ్చి, రాజధర్ల, 
ములున్కు వేదాంతమును రాజునకు బోధించి యింద ద్రలోకమునకం 
బోయెను, అచ్చట నిం చు c డడుగణాం బురూరవుని 1 చరిత్ర, చెప్పం 

దొడలాను (ఆ. ౧). శెంద్రు'డు బృహస్పతియింట విద్యాహ్యాసము దంపతులతో యాద | వ్ర కక. స ' చేసి గురు భార్యయైన తారను సని సి బుధు డను కమారుని( గాంచెను,1 లు ఊర ట్ బు § ( బోను యే అనిరుద్ధునకు వ డ్రా డను పు త్రృడు ఇ వై.కస్వకచునున్చు ఛు 

Es గన్యయందు నివ్హము లేనందున గురు వగు వసిష్షుండు 
కవిజనమనోరం జనము, త త్కావ్యమునకు నాధారము : ఇది నాకో ణుని వేండి ఇలాకన్యను సుద్యుమ్ను. డన్న పురువానిల అబ్బయామాత్యునిచే రచింపబడిన రెండపకావ్యను. ఇం చెడా | మార్చీంచెను, సుద్యుమ్ను 6 డొకనాండు వేంటటకులోయి కుమారవనమాఃం 

శ్వా'సములున్వు ౧౧౬౦ పద్యములును కలవు, చంద్రుడు బృహస్పతి (బ్రచేశింప మరల నిలాకన్యగ 'మాలి బుధునితోం  బొందుచేశి 
యుద్దం జదువుకొని తారను లేవందీసినదిమొదలు, ఫుపారవుయు. ఊర్వ ఫురూరవునిం గనియె. 

' ప్రురువు(డుగన్సు ఒకనెల య్రీగను ఉండునట్లు వరము వడసి ఫు పుత్ర 
నితో తన రాజధానికి బోయి (అ, ౨.) కొన్నాళ్లు రాజ్యము చేస్తి 

బృహ ద్రేవకయందును (౭.౧రో౦-౧౮ో౭ ), శతపథ ఫురూరవునకు6 బట్టము కట్టి యరణ్యను) నకుం బోయెను, 

తునక యజ్ఞము చేసెను, ' కాని యాతని 
గా. 

అంత శివుని యను న్నుగృహంబున. ఇల యొక నెల 

ఫుటూర 

వుండు దిస్విజయయా శ్ర, వెడలి యన్ని దేశముల జయించెను, నాఠదు€ 

డిట్లు శురూరవుని నర్శింపంగా విని ఊర్వశి యను నప్పర యాతని. 

విరహతాప మధిక నుయ్యొను 

(ఆ. 3. అప్పుడే మి త్రావరుణబుపుల. ఘోరమైన. తహ హస్సును 

భంగము చేయుటకై యిం దుః డుర్వశిని భూలోకమునకు జం పెన్ను 

ఆమె వారితపస్సునకు విఘ్న సు కావింపంగా నీవ భూలోకమందు 

నుంజెదవు. స్వర్ణమునకు( బో) వని కాప మిచ్చిరి.  పురూరవుండు 
| గంగకు వెళ్ళి మాఘస్నానము చేసాను, విష్ణువు ప్రత్యకమై. దివ్య 
(్ర్రీలాభమ కలుగు నని వర మిచ్చెను(ఆ. ర). ఇట. వింధ్య 

(కాశీఖండము) మొదలయిన ఫురాణములలో6 జం ద నంశేవర్ల నము | పర్వత మునందు పురారవునిసమాగమం జెట్లు గలుగు' . నని ..యోబించి.. 

యార్యశి తనపటమును వ్రాయించి రాజునకు నందునట్లు' చేశాను, ఆ 

' పటమును జూచి ' రాజు, ఉర్వశియెడల ననుశాగము. గలవాల డసనుః 
1. చం ద్రశారలచ్రే ముతో 

 మునందును వర్శింపంబడినది. . 

౨౮ 

సంబంధించిన క క్రీ నాధుని కారీఖండమా (౮ వ | ఆళ్యాసమ )నందున్యు "కేసష్తము పకటం శారాశళాంక్ల 



౧౮౬. 

ఇంతలో బారులు వచ్చి. వింధ్య ప్రాంతమున ' నెవ్వరో (ప్రీ లున్నా 
రని చెప్పుదురు. ఫురూరవుండు వారివెంట బోయి యార్వశిం గలసి 

కొని రాజధానికిం దీసీకొ నివచ్చును. తాను పెంచిన పొక్ట్రేళ్లను పిల్లలవ'లె 

రక్నీంపవలె ననియు దనకు 'నెన్నండును. వివ ద్ర్రడుగం గాన్పిరిప( 

గూడ దనియు నుర్వశి ఫురూరవసుని నొప్పించును. వారు పెక్కు 

దినంబులు శీలీవిలాసముల గడపుచుండిరి. ఒక్క నొ డింద్రుండు 

ఊర్వశిని నెట్టయినను దెమ్మని గంధర్వులను బంపెను, వారు వచ్చి వరక 

ఫురూరవులు సురత స శ్రమతోల "బరున్న సమయమున పొప్టేళ్ల్ను 

. శాధించిర. అవి. యషవంగా నుర్వశి తొందర చేయ ఫురూరనుయ 

తొందరపాటుతో వస్త్రము. లేకండంగనే లేచి గంధర్వుల నిర్జించి 

పొట్టేళ్లను రకతీంచెను. కాని నగ్నుడుగా6 "గాన్పించినందున6 బతి 

క్ఞాభంగ మని యార్వశి వెడలిపోయెను, అంత రాజు మిగుల కోకింప 

ఊర్వశి మరల శానిపించి గర్భవతియై, మరల వచ్చెద 

ఆయు వను కుమారుని. గనియె, 

గాన్పించి. గంధర్వుల యాజ్ఞ లేనిది చేను నీకడ నుండరాదు? అని 

ఇెప్పంగా. నాతండు గంధర్వులను చేశాను. వారు ఊర్వశిని బోలి 

యున్న యగ్నిస్థాలి యన్నుస్త్రీ నిచ్చి వెళ్లిరి . ఆమెయే యుర్వశి 

నని వెళ్ళి 

యని కొన్ని నాళ గడపి పిదప మోసమును చెలిసికొని. యా మెను విడిచి | . 

రాజధానికి. బోయెను, చివరకు శే త్రొతాయుగమునందు నా యన్ని 

స్థాలితో శ్రేళాన్నలను వ్రేల్చి,  అశేకయాగయలన వేయంగా 
సం చ్రాదు లకనికి బి చ్రుసన్ను లై యుర్వకి నిచ్చిరి. వారు సుఖంబున 

నుండీ పెక్కు-పుత్రులం గని చంద దృవంకాభివృద్ధిం జేసిరి (ఆ. 2. 

" కావ్యముల యోగ్యత : — అబ్బయామాత్యుడు పాఢకని, 

పద్యములు సాధారణము? క ద్రాలంకారభూయిన్ట ములుగన్సు స సం స్కత 

పద. సమాసజటిలములుగను ఉందును. సుచరి' శ్రృకారుని ననుసరింప 

వలయు నని. పొటుపేడినవారీలో నితండు ,ప ప్రముఖం డని చెప్పవ లెను; 

అనిరుద్ధచర్శిత్ర, తమునం దేమి కవిరాజమనోరం జనమునం దేమి వసుచరి త్ర 
లోని సట ములవంటిపద్యములు "పెక్కుులు గుప్పించి నాయడు. మొద 

చౌ సిన యనిరుద్దచరి,త్రయమనకం"కు దరువాత వ్రాసిన కవిరాజ 

'వాసోరంజన మెక్కు_డు మైోఢముగ నుండును. కావున దీనికి మన 
వారు ' ఓ పి పిల్ల వసుచరిత్ర ) మని “పేరు పెట్టిరి. ముఖ్యనుగ నిందలి 

వర్ల నాత్మకములైన '. కా పద్యము శెన్నియోఢై లీయందును అరము 
నందును వసుచరిత్ర మునందలి ' సీసపద్యములను. బోలియున్న వి, 

 అనిరుద్దచరిక్క మునందును. ఇట్టి సీసపద్యములు , కొన్ని కలవు, 
| కాని కనువరిక్ర త్ర ఘయుక్క_యోగ్యక యూ: 

చెప్ఫన్లచ్చును. మూలము మూలమే, _మనుసృతి. యనుసృతియే, 

| .  ప్రదామమబమువకై... ఒకటి. అనిరుద్ధవరిత్ర తముననుండీయు,.. -శెండవది |. a. 

శ్రైటారక్ళక్షక్ర త్ మునమండియు,. నీటు 

స చున్నాము ?-- : 

సంవత్సరమునకు వచ్చి రాజునకు. . 

గ్రంథముల. శెన్నం. 

టిక్లిని రాంజూలదు+. .-చమూలమందలిషద్యములక్రపను . "షందలీయనుస్యకు 

లకును. పురుషునకు నాతని. పటమునకును గల భేద మున్న దని | 

- శెండుపద్యమల ల్ 'నీచ్చ f 

అ బ్బ యామా త్య (డు 

సీ, కొమవా తెరతో గుణమ్మం “కోన వచ్చి. 

శకనవిద్రు దునుము వేకట్టణడియెల 

నోములియర్గరంబుతో మొన ల్పచరించి. - 

యరుచిబింబప్ట్లలము లవిసిషడియె 

. "మృగసనేత్ర పెదవితో సొగసుల బూనం గడంగి ' 

కంప్ర నీరసము . జెక్కించుకొనియె | 

'సతిమోవితో రససికులు' చూపి సుగంధ 
థి 

నికలబంధూక మూరకయొ విరిసే 
శే, జాయుపగడంబునకుం బగడంబు బింబ 

ర్ల 
Mn, 

మునకు బింబంబు మెజయా కం ప్రనకుం గంప్ర 

'బంధుజీవంబునకుం దాన బంధుజీవ ; 

మార! యాకుందరదనరదాంకుకరబు ! 1 వను; 2-5 

కటడీవగను జేకటకు లోనయ్యొ 
లు య 

విరసభావంబులె విందు ద్రునుములు 

'ప్రృత్యవాంబును గభాభంగ మయ్యెను. దామ 

స్మప్రకాళత్ను. నకు, తృగణము 

పగలు మించుట ని దేశగతంబు అయ్య రా 

జావమానమున. రథాంగకులము 

కాక చెచ్చుక తుది లేయువై పలుమాటు( 

బృహరణంబులం 'జెంబెల బనీండికమి 

'“'రమణియధక నఖ స్తనాంగములతోడి 

రా | వాను చేవఖ్యాతి. వ రె. ఇవ్వాయ 
a --భవముదే మా _ర్టినె భవము చేత - 

హ్రాతిపక్షీకమున నివి భంగపడియె wT 

వట్టి యార్వేరమున బలవంతుతోోడి 

సాటికిం బెనయగు చుల్ల నివ్ఫలము గాదె, (అని, గి-౮౯. 

స. తర్షుణార్మ- క బళనోద్ధతిం జూపి నెవ్య్వాండు 

రుచులే ఫలమోహరు చుల చేత ః 

నకలంక రామమ ది, కం బూనై నెవ్వాయు. 

| .శీయమునే హృత్కు_ కేశయముచేత _ 

మున్నీరు పల్వలంబుగ దాంయహె' “నెవ్వాండు 

 జవముచే సణగణార్జవము చేత 
నతుళిమో ప్రౌథి నలరాశె సవ్యాండు 

మునే నియమధారణము చేత 

తే ధరణి' నెచార్టండు' దానవద్యిరదదళన_ 

_విహృతిం దనశేసరికిశోరవృ శ్రి తి చెలీపె rr శ 

నతని మత్కావ్యభవ్యవాగమృతముటన నే 

నంజు క లస్వాంతు హనునుంకు మదె6 దలంకు. { వసు, ౧-౮, 

_ నఘావిఖండనలీల నవరాళ సహ్మండు BE 2 
శక్తిచే. జరణాంబుకకి చేత Wr 



అబ్బ యామాత్యుందు. 

( గాళింది గచెసి 'వేడ్క_లు, సశ్వె ఇెవ్వాండు... 

_ “"రళులచే వనశేళిరతులచేత 
గీతామృతవ్యా ప్ర పి6 గీల్కెల్పె నెవ్వాండు 

'నయముచే ద ర్త పనిర్ణయము చేత. 

-దెలీషే "నెవ్వాండు కం'సమాంసలమతంగ ' 

_ భూహననధాటిచేం దసపురువాసింహ 

మూరివిన్ఫూ ర్తి యసమౌనక్షీర్ధి యతండు .. 

సంహృళతార్తా ఫ్ వి యాఖీరచక్ర క వర్తి, [ కవి. ౧-౮౨. 

మూాలముతోం చోల్చక విడిగం జూచినయెడల నికనిళిండు 
కెవ్యములును కొంత యోగ్యత కలవి యని చెప్పవలెను, పూర్వ 
కవులలో లేని కొ కొ, త్తీకల్పన .లేమియు లేకపోయినను వర్గ నములు 
వచ్చినచోటం గవి విస్తరముగను . కొంత్ సరసముగను .. “వరి ౦చును, 
అనిరుద్గచరి త్సేయందు ద్యారకాస్రురమును. ఇరువదిరెండు పద్యముల 
తోను (ఆ. ౧, ౫3-౭3), ఫుర్తూరవక్చర్శి త్ర మునందు గృతిష్టాన 
పురమును ముప్పదిమా(డు పద్యములతోను (ఆ, ౧ 43-03) 

వర్శించియున్నాండు, చిత తృ లేఖ యందజుపటములను వ్రాసి వానిని 

వర్ణి ౦చుటలో గవి ముప్పదిపద్యములు వ్రాసియున్నాండు ( అన్ని 

అ ౨ ౧౦౦- ౧౩ 0). అపర, స్త్రీల యుద్యాన విహారము వర్తి ంచు 

టకు నలువదెపద్య ములు పట్టినవి' (కవి, ఆ, ర్వ ౬౬ - ౧౦౫). 
ఇల్లే వేజువేటు 'బుకువలున్సు (ప్రృసంగములును వివరముగ వర్లి ంప. 
బడినవి. 

ఎక్టా పెగడచే వ్రాయంబడీనహరివంశమందలి యుషాకథతోడం 
గాన్కి. నాచనసోముని ఇందుధరోపాఖ్యానముతోడం గాని ఈ కవి 
యొక్క_ యనిరుద్దచరిత్రృమును పోల్బుటకో వీలు లేదు, _ ఎట్టా 
కవిత్వము మిక్కిలి. హై ఢముగ - లేకపోయినను సులభ శై లిచేతను 
ఫవాజికేబ్ద ప్రవాహము చేతను, స్వాభావిక వర్ల నముల చేతను హృదయా 
స్లోదకరముగ నుండును, నాచనసోముని. ప్రాఢరచనాచనత్కొర 
మును అసమాన మగునర్థగ్ రవ రసభావప ప్ర్రదర్శనమును వేజుగం 
జెప్పనక్క.ణు లేదు. బమ్మెరపోతరా జీకథ "నే భాగవతమున సర్మగృహ 
ముగ చ్ర్రాసీ'నాయడు, చా సినంతవజకు 6 గథ రసము లొల్కు_చాన్న ది. 

దానిరోను  అనిరుద్ధదరి శు సరిపోలదు. కావున నీ కథానకము 
మీదో కవిత్వము చెస్పి నమ హోకవుల కావ్యముకం కె నీతనికవిత్వము 

తగ్టియుండునే కాని మించియ్యుండదు. అంతేనా తృమున: నీతీ నికని 

త్వము మిక లీ నీరస నని చెప్పుటకు వీలు లేదు. , ముఖ్యముగ రసికజన 

మనోరంజనము: మహాకావ్యములలో 6 జ్రేర్చందగిన దనియే చెప్పవలెను, 

వర్ణనమలలో గవి వూర్వక వులళష్టార్థానుకరణము చాల భాగము చేసి 
నను తన సౌంశకల్పనలుగూడ నచ్చటచ్చటం జేర్చినాండు. 

ప్రెగడ 

౧౮౭ 

సం 'స్కృతే పాండిత్యము నా ఈకవి 'సంస్కృృతమును జక్కాంగ 
నభ్యసీంచిన ట్లకనికావ్యము లే చెప్పుచున్న వి, ఈత (ణు నై వధాదికావ్య 
ములను జదివినట్టు మనము కొన్ని దృుహైంతెములవలన నూహీంప 
వచ్చును, శ్రీహర్ష కృత నై హధమునందు నీ కి ర్రందిపద్యము కలదు: 

అయం డరీ దో భవి శేతి వై ధసీం 

లీపీం లలాశే ఘు జనస్య జా గ్ర త్రీ 

మృసాం నచ శ శ్రే ఒల్పిళకల్పపొదపో 

విధాయ డారిదృ ్యదరి ద, తాం న! ౯౧, ౧౫. 

దీనిం జూచి యబ్బయామాత్యుండు కవిరాజమనోరంజనము 

నందు నీ క్రి (క్రిందిపద్యము వ్రాసియాన్నాండు : ఎ 

| ను, అయ మరీ జన యంచు యాచక లలాటాంతస్థ లిక (బృవ్మాని 

ర్శ యతకా వ్రాయ వహించు నట్టిలిపియర్థంబుల్ వి శేషాన్వయ 
(క్రియగా నర మవారిగా నెసల యర్ధ జేయు వాగీకు చా 

తీయు నాత్తీ యవితీర్ణి యు న్నిజముగా ధాత్రీ తీశు "సే ఇృట్టినో 1 2 

[౧ నర, 

ఈక నికావ్యమునందు సంస్క్భృతేపదములే యొక్కు _దైనను 
కవి యచ్చటచ్చట శుద్ధాం ధ్రపదములతోం గవిక్వము ెప్పి 
యున్నాండు, ఊఆదాహూరణము, 

స్కీ పంటము త్తయిదువు గంటలమొలనూలు 
పడమటిదొర యేలు నిడుద ప్రోలు. 

మ్ోనై “మెలంగుసామికి€౬ - జుట్టుకొల్లారు 

రతనంపు సరకుతోరపు బిడారు 

వేల్చుపాతరక త్తె బిడ్డనిచొరుబొక్క 
కుండపుట్టుగుజో? గొన్న కుక్క 

శెటనిసిరీ కుబ్బరించు మైోతలప్రోవు. 
తపసిరోసపుమంట చాంచుఠావు' ' 

"బల్లి దపుకేటియిల్లాండ్రయల్లి బిల్లి 
మేర దప్పక నిలిచిన నీరువెల్ళి 

నిట్ట -నేళెడుది బృకం జుట్టువారు 

తీరు చెన్నరు మన్నీరు 'తెజివC గాంచి, ' 

[కవి రో, జ 

"ఈకవి. ప్ర సం గానుసారముగ హిందూస్థానీపదములను జమ. 

త్కాారముగ నుపయోగించియున్నాండు. 

సీ, జతనంబుతో. జేటి' సంచిణీవాసముఖి . 

న్నీ దుమదారుగా నిగిడి నడువ... 

గలంవలదొర చల్ల గాలి వజీరులు 

టీ 
పూని రాస్తాను చపాను నొలువం. 

le చ ఇత (డు దరిద్రు, C.F 

'వితరణఖేలనావిభవ. విభ 
టీ 

డౌ ననుచు "నేర్చడ స్థిలలాటపట్టికకా, శతభృతి శా ఇ్యాసినజ్రిలిపిజాల మనర్థము గానియట్టుగా 

మనిర్జి తకల్చ్బభూరుహుం,. డతండు దరిద్ర దృతాసణమునందు. దరి ద్రు, ని జేయు నాతేనిన్, . [౧ Xe: 



రిరా౮ 

"బెంపు మొజబువసంత పేహపువాహుజురున 

నుండి చెలావణిహాానరు చెలుప 

నెమిం గో వెలనిశానీ దారుగములు క 
రా చీడ మారము ల్నాదు నేయ 

సరణికావాలురంగు రయుల్చాష్రటములు 

రహిగ నటియించుచిలుక పొరాకి నిక్కి 

కింజిగురు నువు శేలనంకించుకొనుచు 
మదనుపొదుశవో వండు గదలె నప్పుడు, . 

(అని ఆ, వెం OF 

ఒక విశేషము :-- తెలుంకవులలో నీతండు ఆభ్యంతరరతిని 

విచ్చలవిడిగ వర్మించియున్నాండు.. అభ్యంతరరతి యనలగా (స్త్రీ 

ఫురుషుల సంభోగవర్ల నము, _పెద్దనాది ప్ర, బంధకవు లిట్టివర్షనములు 

కావ్యములో ఇక్కడనో యొకటి శెండుపద్యచబలతో 6 జెప్పి తిం 

చుకొనిపోయిచారు, కాని యీకవి యిట్టివర్ణ న మొక్కచోట నున్న? 

జాల దని కాంబోలును తనకావ్యములో “చెక్కచోట్లం జొప్పించి 

నాదు, 

రంజనమందు నైదుసారులును ఇట్రివర్హనయులు కలవు | 1! రుక్ష లోచన 

వివాహమస్సు డ్"కసార్వి ఉవకు స్వప్నము పడ్డప్పు డొక్క సారి? 

ఆమె సఖులతోం జెప్పుకొనునప్పు డొక్క_సార్సి నిజముగాం బతిని 

కలసినప్పు డొక్కాసారి = యిట్లు వీలయిన చోట చెల్ల మన న్మథరతిని 

వర్ష ౦చినాండు, నాయికా నాయక్రులయొక దినమురతి సరి ౦చి, త్చప్రి 

నొందక 6 ముటియొక్ష గ్రానాండు” ( ౯౯) అని ఉపోర్థూతమ 

చెప్పి తిరగి య్యా క్రియను పదిపద్యములతో ౬. జెప్పెను. ఇక్తే కవిరాజ 

మనోరంజనంబునందు బుధునకు నిలాకన్యక కును, 

నుర్వశికిని జరగిన సమాగమంబు ఏ వన్నెచిన్నెలత్ "చెక్క చోట్లం 

+ జ్మిత్కించెను ! ఇంతియకాదు. ఒకచోట. .“సొమాన్యరతి?యు (అని, 

ఆ. 3, 4౫4-౮3), ఒకచోట * 'సమరతి యు (కవి. 3 అ. ౨ ౧౭౨- 

౧౭౪) ఒకచోట “ఉ పరిరతియు (కవి, ఆ. ౫ ౨౪9-౨౪6), 
ఒకచోట గర్భీణీరతిజనిత సౌఖ్యము ను (అని, ఆ. 3, ౧౦౫ 

65 'స ఒకచోట ప్ర 

శ్నా 
చో 

౧౩3౯) = ఇట్లు. విచ్చలవిడిగ సురతీవర్ణ నములు గువ్పివేనినాండు ! 

ఇట్లీకవి రతివర్ష నము "హెచ్చుగ? జేసినను సంస్కృృతభూయిన్థ 

| ముగ జెప్పియుచ్నా (డు, అందువలన సామాన్య జనుల కాఫద్యములు 

- సాధారణముగ నర్ధము కావు. అర్థ మై మైనను కాకపోయినను ఇట్టివర్ల న 

" ములను ఇంతవిశేనేముగం జేయుట శావ్యముయొక్కమర్యాదకు లోప 

“మనిరే చెప్పవలెను. ఇచ్చట. 'నీవర్ణ్య నములు '4నీతి నతిక క్రమించు ' 

చట్ట ములకు లోయిడునా శ) యన్న ప్రభ్షేమలను. 

మేమ. విచారించుట శేదు, _వూర్వకవియుల బవగుంభనము కలవా 

- డును' అగుటచే. నాభయము. మనకవి కుండ. చనుకొందను, కాని 

అక్షయ. కాక్యముయిక్ళు. కసమాధ్ధుర్యమునకను, కల్పనా. 

మన్నా 

అనిరుద్ధదరి త్ర మునందు నాలుగుసారులును, కవిరాజమనో 

ప్రరారవసనునకు 

సవితానంతర ద్వితీ యసమాగమాధిక్య సుఖము ?.ను (కవి. 

ఈతి ౧౯౧) ఒకచోట ' సురతనాట్యసుఖము "ను (కవి, ఆళ్ళ 

| గాం ఖీర్యమునకును భావ సౌందర్యముసకును (Aesthetic beauty ) 

తప్పక భంగము గలీగించు ననుటకు సందేసహాము లేదు. నాయికా 

నాయకులను ఒక్క_చోటికిం చచ్చి యొక్క_గదిలో విడిచినట్లు 

వర్షించి యంతతో వర్ణ నము చాలించి మిగిలినభాగము చదువరుల 

యూవాకు వదలీన6 జూలదా 1 పచ్చిగ జెప్పినదానికం కె ధ్వనిమాలక 

ముగర దో౧చునట్లు చేయుట పృతిభావిశేవయు కాడా? 

ఈకవి భగవద్భ కండు శాం గానవచ్చుచున్నాండు. తన శెండు 

_కావ్యములును నరాంకితము చేయక జేవాంకిఠేము .చేయుటరీ కాక 

యిట్లు చెప్పుకొనియున్నా (డు ; 
‘య 

క, ఛగనంతుని సద్దుణములు 

పొగడువిచేకం బె తవు కపూరె వై ప్ర్వోర్యం 

బగుట నర స్తుతి నేయరు 

జగతి౯ా సత్కు._వులు తుచ్భసం పదకొ జిడై [ అనిం౧-౧8 . 

.. ధాతలకు ధాత భువన 

శాశలపకా దాత శౌరి రక్షకుడంట యా 

దారలదాత న్విడీచి యి 

లాతల నేతల నుతించులాువ మేలా? (కవి. ౧-౧౫. 

శద ఇట్టి భగవద్భ క్రడుగూడ _ సురతవర్షనములో నింత శ్రద్ధ 
వహించుట మిక్కి_లి యాశ్చర్యముగ నున్నది! 

(కొ. వేం, ల) 

అచ్చా టి (౧౫౧౨- 3౧). — నికోలోడేల్ అబ్బాటి 

యని యితని పూర్ణ మెన పేరు, ఇతండు ఇటలీ దేశములోని "మెదీనా 

నగరమున.. జన్మించి కోరెజ్జియోకడ విద్యాభ్యాసము వేసి ప్ర్రనిద్ధికి' 

వచ్చి చిక్క కారు డర్యెను, ఫాంటినీ జ్లోముందిరము నలంకరిప చు 

యందు ప్రై స్సియో యనువానికి 6 దోడ్చడియెను.  'ఇతీండు 

అపో_న్ధలం లయిన కీట పొలు  అనువారిచి _్రరువులను చితి రిచెను, 

అచ్చాడీ _ — ౧, ఈతని పూర్ణమైన పేరు ఆంటోయనీ 

థామ్సన్ డి కా (౧౮౧౦-౯౭). ఇతయ డొక శె ఫ్రైంచిపండి, 

తుడున్కు ' పరిళోధళుండునై యుండెను. . ఇతండు డల్లి కొనగరమున 

జన్లి, ౦చినవాళి డయినను స్రైన్సు దేళయున ంబే విద్య నభ్యసించెను. 

1 

| 
శ 

1 

౧౮౩౫వ సంవత్సరమున. ప ప్రకృతిశాాస్త్రపరివత్పభచా శొక 

పనిమీద నిళనిని. .చ్రైజీలునకుం బంపీరీ. ౧౮౨ ౭ మొదలుకొని. waa : 

| వజకు నబిసీనియా దేశమును బరి కొకేధించుషనిలో నుండెను, ఇతడు తరు 

పృక్ళతిశా స్ర్రపరివక్ళభలో సభ్యు(డుగ' నియమింపలడియె, 

ఫ్ కెల్విన్ పృ ప్పభువుతో (హాడ ఆరగో పతకమును బహుమానము . 

నోంబెను. సాలునకు ళ$౦౦౦ ల శౌ 0కు లాణాయము. వచ్చెడి అన్నాడీ . 

తను జమ్మూ ఏంబిదిసం వత్సరచులలో ౫, ం౦ఇ్కచ్రంం ల నష్యత (త్రీములల. 

] జూలు. చారు. వ్రశటించుపద్ధితిమాంద్య. - ద్రకృకొత్రుకోనక్తుకన . 



అచ్చా న్ - అబ్బా న్నంళము 

నురణకాసనముద్వారా వశపటిచెను, ఇతండు ౧౮౯౦-వ సంవ 

తరము అవకును భూనోళ్య ఖనోళళాస్త్రసంబంధము లయిన సెక్కు 
బ్రుంథములను రచించెను, 

౨ జేమ్సు అచ్చ్బాడీ 6 యని ఇతని సార్ల మైన | 

పేతు ఇతడు ౧౬౫౭-వ సంవర్భర ప్రా, పొా,౦తమున 'జేరాన్ మండఆమున 

చేయను ర్రాకుంబున జనించి ప్రఖ్యాతిగాంచిన ప్రోటస్టాంటుమతి 
స్థుడు. "ఇతని తల్లి దం డ్రులు మికి_లీ వీదవా రసటిపేళ స్నేహితుల 

a చావక జక్క_ని విద్య నభ్యసించెను. నేడన్ప ట్రణమున విద్య నభ్యసించి 

పము శేడవయేయే పరమార్థవిద్య ( ఈశ్వరవిమయకవిద్య ) యందు 
డాక్టరు పట్టము నొంది మికికీ_లి ఖ్యాతి గాంచెను, ఇతడు బరి రి న్ నగ 

రమున కొన్ని సంవత్సరములు గడపీనతేరువాత ప్రెంచి ప్రోటసాంటు 
చర్చిలో చృధానమకతబోభకుండుగ నుండి ౧౬౮౮-వ సంవత్సర 

ములో మార్ద ల్ స్కా_ం బర్జుతో (గాడ నింగాండునకుC బోము లండను | 

లోని శావాయ్ ్ రైంచిచర్చిలో పృధానమళ బోధకు డయ్యెను, విలీ 
రమ్ రాజు"ెడ మిక్కిలి డేమానురాగములు గలవా డగుటచేత 

౧ల౮-వ స సంవతృరమున సంభవించిన విష్ణ వచరి త (త్రీమునుగూర్చి కావల 
సిన యుపకరణములు రాజకీయ మంత్రులవలన సమకూశ్చ్వె నని చెప్పు 
దురు, ఐఏర్హాంశులోని కిల్లాలో సదా నాధి కారి? రాజుచే నియ 
మింపంబడీయెను, ఇతండు 'మహావ క్షయ్ము శ క్రియు క్రూయును, మహో 
బోధకుండునై య'ేకమత గ (గ్రంథములను విరచించి ౧8౨౭-వ సంవ 
త్సరమున లండననగరమలో మృతి నొం చెను, 

అబ్బా న్ 

యొక్క_పినతం డ్రి, చేడరుయుద్ధములో చెజంబట్టంబడియెను. తరు 
వాత మసమ్మదీయమతమునకు ముఖ్యసహాయు( డయ్యెను. 2౭2(0-5 

సంవత్సరము మొదలుకొని ౧౨౫(౮-వ సంవతృరములో మంగోలు 
( మోగలు )లచే జయిం ప6ంబడువజకును పరిపాలనము చేసిన బాగ్లాదు 

ఖలీ ఫా లగు ఆబ్బా సువంశేమునకు మూల పురుషు(డుగ నుండెను, 

౨, పారసీక (పరిషియా ) దేశపు కాజు 
లలో ఈ ేకుగలవారిలో ఇతలకే (౧౫౮౫ - ౧౬౨౮) మొదటి 

, .9 ఇశండు ప ప్ర సిద్దు డగుటవలన. నీతనిని ఈ అబ్బాస్ ది గ్రే టు 

“ఘను జైన అబ్బాస్ ” అందురు, 

వాడు 

ఇతడు ౧౮౪-వ సంవత్సర 

మున సీంహాసన మెక్కె_ను, ౧౫౯౭-వ సంవత్సరములో పీరాత్ 
నగరమున ఉజ్ చేగు లనువారి నోడి౦ చెను, ౧౬౦౧-౯ సంవత్సర. 

ములనడుమ ననేకపర్యాయములు తురుష్కుల నోడించెను, 

బ్రిటిమవారిసావాయ్యముతో ౧౬౨౨-వ సంవతృరములోే ఆర్ 

మజ్ నుండి పోర్చుగీసువారిని తజీమి'ై. "చెను, ఇతనిరావహ ము. శె గ 
‘జ మరి 

సునది మొదలుకొని సింధునదిపర్యంతము. వ్యాపించియుం డెను, 

ఇస్పహానుపట్టణమును రాజధానిగర జేసికాని రాజ్యతంత్ర మునందు 
ముఖ్యము లయిన సంస్కాఠములను 'బెక్కి_ంటిని గావిం చెను, 

౧ ఇతండు (౫౬౬ - ౬౫౨) మహమ్మదు: 

లోని వో వెన అబ్బాసులు 

౧రజా 

3. పారనీకచేశపు శావా (చక్రవర్తి 
(౧౬౪౨ _ ౧౬౬౬). ౧౬౨౦ లో జని చేను. (వజలకు ననుకూల 
ముగ్గ రాజ్యము చేసెను. ఇతని రాజ్య కాలమున (చజలు ధనసంపన్ను 
లయిదీ* ఇతడు కంధహారును వశపణుచుకొ నెను, 
తిరిగి తీసిక్రా నిరీ. . 

కాని మొగలులశి 

రీ, పారసీక దేశప్రఖాహా ( చక్రవ్నరి) 
(౧౭౩౨-౧౭ ౨3 ౬). ఇతం డెనిమిదినెలల బాలుడుగా నన్నే 
రాజ్యమునకు వచ్చెను, ఆదేశములమాంద రాజ్యముచేసిన 
లోని చివరవాండు. 

సాఫీవంశేము 

అచ్చా కా షూ (౧౮౧౩ - ౧౫౫క) — మహముద్ 
పాషా యొక్క్టామనుమండు, ౧౮ొఆిరా-వ సంవత్సర ములో ఈజిస్త్రునకు 
రాజు ప్రతినిధి? ఇ జాహిాక్పాషూకు తరువాత చేర్పడియెను. ఇతని 
ప్రభుత్వము అభివృద్ధి లేనిదిగను నష్టకర మైనదిగ నుండెను, 

అబ్బాస్ బకొ అలీ వె. పెరా్యానీ --. అకృకుకాల 
మున నుండినవరత (త్రకారుండు, ఇతడు హర్ పా చరి త్రో మును 
శ్వా సెను, వరహా యనగా హుమాయూనును ౧౮ లో 
హీందూస్తానముననుండి ' వెడలంగొట్టి ఢిల్లీ రాజ్యము. నాక్తమించిన 
వాడు. ఈచని త్ ము అక్సరున కంకిత మొయ(౧జకినది, 

అచ్చాన్ సమీరా (౧౭౮౩ -౧౮౩౩) _ ఇత(డు 
పార నీక దేశపు. 5 షా అయిన ఫత్స్ అలీయొక_ కుమారుడును యువ 
రాజాను నై యుండి ౧౮౧౧- _౧౮౧౨ సంవత్సర ములలోను ౧౮౨౬-న 
సంవత్సరములోను జరగిన రన్యనుల దండయా త్రీలలో పొర నీక ఎనెన్య 
మున కధిపతిగా నుండి కకానియారా ష్ట్ర మరను. గోలుపోయెను 
కాని ౧౮౫-వ సంవత్సరములో జరగినయొడం బడికలా* నీత డు 

క్ షా) గా నుండుట కంగీకరింప( బడియెను. 

అబ్బాస్ వంశము. ా  ఈవంశజాలు.. బిమ్లియాదు. 
వంశమువారితరువాత నళేబియకా (మహమనీయ) సామ్రాజ్యమును 
శ్రీః న్య ' eXo మొదలు ౧౨౪౮ వజకును 

_లన(6బడు మహమ్మదీయ మతాచార్యులు, - - వీరివంశేము 6 బ్ఫలీఫ్టా 
నకు మూలపురుషుందు మహమ్మదీయమతే సంస్థాపక. డస. మహమ్మ 

_దునకు. బినతం, డి డ్రియ, సహ కారియునై న అబ్బాసు, కీధ్రిక్రి పూర్వ మూ 
 పీశముమొ(ద బిమ్తయాదు 'లనువారు ౬౬౧ మొదలు ౭౫౦ వజకును' 
ఖలీఫాలుగా నుండిరి, వారిని వెడలంాట్టి మవామ్మదుయొక్క_వంశము 

కీకము నాక కృమించుకొనవలయు నని 
యత్నము చేయు చుండిరి. అచ్బాసునొద్దనుండి' నాలి వతరమువా6 డస 

(యునిమనుమండు) అబుల్ అబ్బాసు అనునత (డు .ఆబు. ముసిలి మును 
నేనానాయకునిసాహాయ్యమున ఒమియాదువం కేజు డగు. రెండవ 

మెర్యాకా అనువానిని జాబ్సదీ ప్రాంతమున నోడించ్చి శాజ్యమంత యూ 
న్యాకృహాంచుకొని ఖరీఫాకీ పీళయ చెక్కను, అప్పటినుండియు వాని 

బరిపాలించిన . 



౧గాం 

సంతతివారే మహమదీయరా ప్రమ నై "ని దువందల సంవత్సరములకం "పె 

నెక్కు_వ'కాలము. పరిపాలించి: మహోన్నతఖ్యాతిని బడసీరి, 

వ్దిలాగో నీవంశస్థాప కు డగు అబుల్. ' అబ్బాసు నాలుసవ్సర 

ములుమా తే, మే శాజ్య 'మొనర్సెను. ఈకొలందికాలములో:ననే అనేక 

ప్రరకృత్యముల న్నర్చీ మహాక్రూరు6 డని యప ఖ్యాతి గాంచెను. 

ఇత డొమియాదువంశమును నిర్తాలము చేయం గంకణాము కట్టుకొనినను 

అబ్దులొర హొనూ ననునత6 సౌక్కండుమాశ్ర, ఈమే" వీనిభారీనుండి 

తప్పించుకొని పోయి స్పెయినుదేశము.  'న్నాక్కమించుకిచెను, ఇట్లే 
ఆఫీ కాదేశముకూడ నించుమించుగ స్వాతం తృ త న్ట్ము వహించి వలస |. WU 
పోయెను. ఇతనితరువాత నికనిక ముండు. మక్షొన్లూ ... రనునతండు 

పట్టము గట్టుకొని యాచేకయుద్దయులందు జయ మంది. విజయం డను 

సార్థకచిరుదకు గడిం'చెను, సతయ. 2౬౨. - వ సంవత్సరమున 

చాస్టాదుప ట్టణమును పట్టణరాజములలో నిరపమానముగా నిర ంచి 

దానిని ముఖ్య పట్టణయుగా * జీర్చజుచుకొ నెను. ఇత (కు శ్ న 7 

లో 'మృతినొందంగా నతనికునూరుండు మహదీ యనునతే 6డు రాజ్యము 

మొనర్చి . జయ మొంది ఆమె కప్పము గట్టునట్లు స సంధిచేసి కొనియెను, 
మటియు. చుక్కా, మదీన్యా చెరూసలేయు మున్నగు పట్టణములలో 
నుండు మకీ సదుల చాగుప ఏజుచి అశేకసతృయుల నికర సౌకర్యములను గుదిర్చి 

ఖ్యాతిని బడెను. క్రీ, శ, ౭౮౫ లో నితనికమారుండు వోదీ అను 

నతడు రాజ్యమునకు ప వచ్చి ౧౫ నెలలలోపలనే చరపయి జెను. అతని 

యనంతర మతేని తమ్ముండగు హరూకా-అల్ ర మీద్ అను మహో 

మహావై భవముతో రాజ్యమును చాలించి తనవం కపుఖ్యాతిని దిగంత 
ముల వ్యాపింపంటే సెను 

ఇక డీ ఆశేబియకారా,తు లను 
(WJ. 

“ములో చక్క_నిపట్టణంబులు. పక్కలు. నిరి ంపయబడేను. ఇతడు 

ప్రజలను బిడ్డలవలె పోషించి వారిచే నధికముగం శ్రేమింపయుడు 

చుండెను. ౮౦౨ - వ సంవత్సరమున పాళ్చాత్యరోమను చ క వర్తి 
నిసిఫోరసు క్షష్పము గట్టుట మానినందున నతనిచె దండయా త్ చడలి 

జయశాలీ యయ్యును. 

" అత్యున్న తదళను 'జెం'చెను, 

బడంచుండును. 

ఇతనిపరిపొలనంబున "మహన్ముదీయపఖ్యాతి 

కాని దానియందు. కళంక మొకింత 'శేకపోలేదు, 

శనకును,  తనవ్రూర్వులకును రాజ్య పరీపాలనంబున సాహాయ్యభూత మె మెన. | 
_ శార్తెనై. దులవంశము నిర్హూలనము. అన్యథా. స్వచ్చమైన. యితనికీర్తిని : 
- కళంకిత ముగ జొనర్పుచున్నది.. ఈతని, కుమారులలో. నంతఃకలహము ం. 

'ననునతండం' తనయ, గజా: నమోనుని. ద్రుంచి | 

న రా౧ికె-వ సంవక్చేరమన పట్టము గట్టుకొని. ౨౧. సంవళ్ళరెఘులు | 

లుప్పతిల్ల “మమూ. 

| 4. mn 

_ స్వరకుణమున కై తురుహ్క వైన్యమును. స్థావించెను. 

(గ్రృంథమునకు కథానాయ 

కుడు, ఇతండు పండితులను కవులను, గాయకులను, శాస్త్రజ్ఞులను మా త్రో మో వంశస్థులు | 3200ల వత్సరములు పేరునకుమా త్ర ము రాజా 
సభకు. రావించి వారి. కుచితసత్క్ళారము లొనర్చి బహాకాకరించి వారి | లెయండిరి.. 

పాలీటి కల్చవృకమై ల లోకమునకు . హిత కారి యర్య్యూను.. ఇతనికాల ' శురుమ్కవంశస్థుం డగు: సులోను సలీముచే నోడింపయుడి కాక 'స్టాంటి 

నోపిలునకు బందిగాం నొంపోవంబడి తుదకు ౧౪౩ ౮౯-వ సంవక్ళర 

అందువలన నితనికీర్తి వేనోళ్ళ 6 జూటం | 

బగు న్వంళము. 

రాజ్య మేలెను, మొదట నితడు ఆలీవంశస్థులమాలమున ననేక కష్ట 

ములకు పాలై: తుదకు విజయియై. తనతం డ్రై డి వలె పండితాభిమాని యె 

ప్రఖ్యాతి గాం చెను, ఇతనికాలములో వ్ 

జౌ్య్యెతిమము, గణితము, వేదాంతము, . భౌతిక 

ంథాలయములు పక్కలు 

సొపింప(బకినవి.. 
థి 

శాస్త్రములు వైద్యము. మొదలయిన వివ. యములన్లు గుటీంచిన పెక్కు. 

ద్రాయ।బడినని, మాడు (గ్రంథములు సంస్కృతమున, 

నుండి ఛా పాంతరీకరింప బడినవి, - “తన యనంతరము. రాజ్యము 

విచ్ళిన్నమై అంతరించు మార్గము .పమైను. ఓ 

శాస్త్రములు 

అనునత డు రాజై 

ఈ చై న్యము 

రోమను ప్రి టోరియనుసేనవలె వృద్ధి జెందో రాజ్యమున సర్వానికార 

మును హరించి రాజులను నామునూ శౌవళిష్టులుగ6. జేసెను... ఇతని 

కుమారుండు వాధిక్ అనునతండు ౫ వర్చరమలు వై నె ధనముతో రాజ్య 

ఇతనితరువాత నితని. తమ్మండు ముతౌసిం 

 మేలెను గాని తరువాతివా రందణును తురుహ్క_ నై సె నికులచేతులల్లో 

. తోలుబొమలగతి మెలల చుండిరి, 
నకు. వచ్చి .పాశ్చాత్యరోమనుచ, కృవ_ర్తి రిని యగు ఐరినితో యుద్ధ 

తుదకు కాహోర్ అనునతండు 

క్రీ. ch ౯3 ౨-లో అబ్దుల్ రజా కను కురేన్ము_నే నానికి అమిర్ ఉ చూ 

అసు నున్నతపదవి ' నొసంగి యతో నికి సర్వాధికార ము వదలి నావ 

. మా ఆ/వళిస్తుం లే యాం డేను, '' అప్పటినుండియు. నీ తురువ్య_లు 
ప్రబరులై అబ్బానై సైదువంశేస్థు లను పేర రాజ్య మేలుచుండిరి, వీరీ పాల 

నమున ఖురాసానుు సిరియా మొదలగురా ష్ట్ర ములు స్వతంత్ర, తత, 

' వహించి విడిపోయెను. తుదకు బాశగ్షాదు పట్టణముమా త్రమే అబ్బా 

సె దులవళ మైయుం డెను, 

ఫురుషుండు సింహాసన మధిప్టించి ౨౩ వత్సర ములు (౭౮౬ .- ౮0౯) నంతరిం చెను, ఆ సంవత్సరమున హులా గను మంగోల్ రాజు బాగ్చాదు 

| పట్టణమును ముట్టడించి ' కాల్చీవైచి ముత సిమ్ అను. ప్రభువు 
దు ంచినై చెను, 

ఇదియు గాగ ధాన సం వత్సర మున 

లో 

ఇంతటితో. అబ్బా సెదుల రాజ్యము నశించినను ఈజిప్టనందు 

' వీరిలో కడపటివాం డగు మూండవ మతవకికిలు 

మున చె దోప ట్టిణమున మృతి. నొం'బెను. 

బాగ్జాదుపట్టణమున రాజ్యము చేసిన యా వంశపురాజులు 

ముం శ్రమమింద కలో గురు, 

నీయఃబడుచున్న ని, 

పేళ్లు రాజ్యకాలము. నీ. (క్రింద 

వ్రి చే సళ్ళన, ముందు “ఆల్? అను గారహార 

= అబుల్. అబ్బాస్ అల్'సఫా ( ౭౫౦ - యై న. 
మకానూర్ (.8౫(5 _ ౭౭౫) 

. మహదీ (౭౭౫ - 2౮౫4) 
హాదీ (2౮౫ - ౭౮౬)... a 
. హాకా _ - అల్, - - రషీద్ (1 ౭౮౬ - ౮0౯) 

| | 

, కన్ 8 



అచ్చానసీబందర్ -ఆ బ్రవోమ 
౬, అమోక్ (౮౦౯ - ౮౧౩ 

నమమాకా (౮౧౩ - ౮౩౩) 
ముశతౌసీం (౮౩33 _ ౮ారో౨) 

వొథిక్ ( రార౨ - ౮౪౬) 

ముతలేవకీ_ _ ల- అలల్లా (౮౪౬ - ౮౬౧) 
మొన్హసిర్ (౮౬౧ - ౮౬౨) 
ము _సయీక్ బిల్లా (౮౬౨ - ౮౬౬) 
ముతజ్ (౮౬౬ - ౮౬౮ ) 

౭, 

ల 

క్, 

౧9 

౧౧. 

౧౨, 

“౧౩. 

_౧౦ి; 

౧౫ 

. ౧౬ 

మువ్ొతదీబిల్లా (౮౬౮ - ౮౭౦) 
ముతమిదలల్లా (౮౭౦ _ ౮౯౨) 

ముతడిద్ (౮౯ --౯౦౨) 

ము డక్తఫీ (౯౦౨ - ౯౦౮) 

ము కృదిర్ బిల్లా (౯౦౮ - ౯౨) ' 

కాహీర్ (౯౨౫౨౨ ౯5౪) 

రాడీబిల్లా (౯౩౦6 - ౯౪౦) 

ము త్తకీబిల్లా (౯౪౦ - ౯6కు) 
ము సక ఫీ బిల్లా (౯౪౫ _ ౯ర౬) 

ముటీవిల్లా (౯౮౬ _ ౯౭6) 

టాయిలీ అమ్రిల్లా (౯౭౪ _ ౯౯౧) 

౧౭. 

౧౮, 

“౧౯, 

“ ౨౦. 

౨౧. 

౨౨, 

"౨౨. 

: ౨౦. 

5. 

DE 

కాదిర్ బిల్లా (౯౯౧ - ౧౦౩౧) 

కాయిం - బి _ అ మిల్లా (౧౦౩౧- ౧౦౭౫) 

ముక్తదీ_ బి - అమ్రిల్లా (౧౦౭౫ - ౧౦౯౪). 
ము _స్టజ్, పీ ర్ బిల్లా (౧౦౯౪౯ - ౧౧౧౮) 
ముస్తర్సి ద్ బిల్లా (౧౧౧౮ - ౧౧౩౫). 
రాషిద్ బిల్లా (౧౧౩౫ - ౧౧౩౬) 

ముక్తఫీ 

“౨౭. 

౨౮, 
DF” 

30. 

ఏం, -లీ- అమ్రిల్లా ( ౧౧౩౬ = ౧౧౪౬) 

3౨ ముస్పకజిద్ బిల్లా (౧౧౪౬ - ౧౧౭౦) 

33, 

36, 
3. 

ము స్టడీ = బి _ అమ్రిల్లా (౧౧౭౦ - ౧౧౮౦). 
నాస్టిర్ - లీ _ దీనిల్లా (౧౧౮౦ _ ౧౨౨౫) 

క 
జూహిర్ - ది _ అ మ్రిల్లా (౧౨౨౫ _ ౧౨౨౬ ) 

వె౬ ము సన్సీ సిర్ బిల్లా (౧౨౨౬ - ౧౨౪౨) 

పెర. ముత సింబిల్లా (౧౭౪౨ - ౧౨౮) 

మున "మొదటి అచ్బాసు ఆకాలమున నచట నుండిన పోర్చుగీసు వారిని 
చాజ( దోలీ దీనిని వశీపటుచుకొాను, అటుడె నతనిపేరను - దానికి 
అచ్బాకీషందర్ అను పేరు వచ్చినది, ఇంగ్లీ షువారు, ంచివారు త 
మున్నగు యూరోపీయను' లిచట వ్యాపొరమునకై. తగవు లాడుకొను. 
చుండువారు? 'ప్రన్తుతకాలమనంగూడ ఇందు వ్యాపారము బాపగా 
సాగుభ్రున్నది దీని * "జనసంఖ్య ౧౮6౦౦౦, 

| | 

5 

| 

వి 

ఒక్క అబృహామున్యూ త్ర, 

అం 

బ్రహామఘ = క6బేవుని న్నే హితుల డనియు, కళ్ళ క్రజ 

నకు( డనియు ద భరమ యూద (36౪39) పృ 

్రైణుకుం డస నృబ్రహోము క్రీ కీ స్తునక్రుముందు 

౧౯౯౬వ సంవతృరముననుండి ౧౮౨౨ వణకు జీవించిన మవాోసి సిద్ధ 

పురుషుడు, ఈక (డు హీ బ్రూవంకోస్థాప కుండును యేస మేసు క్రీస్తు 

పంచమునను, 

కు _స్రవసంఘమునను 
(కా 

వం శావళిమాలక ర్తయు చె వైయున్నాణు. 

టి బిలునకుం 'జాలసం వత్సర మాలకు చెనుక వ్రాయబడిన 

ఖురానునందును న్య, హాముచరి త్రయు' కనంబడును. అయితే జె బి 
లులో మోసెస్ వ్రాసీనచరి, శ్రాశేయశే యాభ క్త శిఖామణిచరి త్ర క్ ము 
నకు. ముభ్యాధారమాంు. 

ఇతండు అ బ్రహాముకం డ్రి డి "తెరహు, సమునో త్రీ త్రీయుయడు, 
ఈక డు యూ ఫ ప్రటీనన నదీపరిసరమునందలి యుర్ గ్రామసీవాని యె 
గ్రవారాధనాల్ర్చేరుం డై యుండెను, కథానాయకుడు గాక 

యతనికి చాహోర్కు 'హరక్ అను మజీయిద్దజు' కొమా ల్లుండిరి, 
ఆకాలమున నా చేశ మంతయు ప్రృతిమార్చనమున ముని(షయుం డెను, 

“మేక చె దె వారాధకుల్లై యీశ్వరునితో 
ననుసంధానము చెదకుచు"జెను.. తెరహు .సకటుంబపరివారముగా 

నుర్ . విడచి. మెసాపాళేమియాలోని హరకొఫురమునకుం. జని 
యచ్చట నివాస ముండి వెనుకను పరమపద మంబెను. అబ్రహాము 

సరై యను కన్యను. వివాహ మాడియుం డెను, హరక్షా కుమారుండగు 
లాటు నతనితో నుండెను + 

ఈ స్థలయుస నబ చ్రహాముయొక్క భక్తి క్షలిక్ష' ప్రజ్వంల్లి న నది, 
అప్పు డాయనకు భగవంతునితో? గల సంధానరవాస్యమును విణారిం 

| చినయెడల్క న బ్రుహోము సమాధి సాధించుచు నా వేశప రవశు( డగ 
| చుండే నని యసుభవజ్ఞులు గ గృహీంపల్గలరు, ఏల యన చె బిలులోని 

| ఆదికాండము ( ౧౨. షై లో టై వవాక్యము లి, పోేమునకు. వినం 
| బడి *ఈయోయిా భక్తా | నీవు లేచి ప నయనుదేళోయునకు చెళ్ళుము ; 

| నిన్ను గొప్ప జనాంగసంసాపకునిం జేసె AY ర్స గాం నం భ్ రు నీవంశమాలకమున 

సర్వలోకకుటుంబము లాశీర్వాదప్కాత్త త ము లగు” నని చెప్పినట్టు వివరిం 

పడియున్న డి, బృహా మప పడు డేరాలు ఆ చేశాబార ప ప్ర కార మృబ్బహా 

చేసి నివసీం చుచుం డెను. 'చాసచా పేజనంబులు, పకుగణములు విశే. 
ల . ముగ నుండెను. ఒకచో నివాస ముండిన వెనుక నొక సంసారము లేవం అ బ్బా నీ సుబ౦దర్ __ ఈ రాకా చేశమునందలి జకళేవు (. 

దీసికొని. సంగతి సందర్భము లెబులనివి చేశయా, త పట్టణము. మొదట దీనికి గో బ్రుక్ అని పేరు. ౧౬౧క-వ స సంవత్సర , 
సులభసాధ్య మను? అయితే అ 

తోను, జేయ నెవ్వరిక 

బ,వోాముునకుమా శ్ర ము 'తానాస్తలము 
ల. థి 

విడువవలె నని సమాధిలో చేవదర్శనమునం రెలియాటతోడశే డె:వా 
జను శిరసావహీంచుచ్చు నెంటనే తా. నెటు౮ని చేళమునకు.. బ్రయా 

ణోన్ముఖుం డై షెకీ మని యస డెబు(గయబడినస్థలమున డేరా వేసెను, 

తిరుగ భగవంతు. డాతనికిల (బ త్రెశ్యకుమై, ఇ వానికి వాగ్దానము చేయం 

బడిన దేశ మదిర. యని యెజుల(జే చెను; ee స Dr 



౧౯౨౩ 

కొన్నా ల్ల యినచెనుక్క చేకారణముననో శ్ర 

"బెఖెల్ , ఆయి యనుసలములమధ్గు నివాస ముండ నొక గొప్పకాటక త్త థ్ ME) కి 

మాదేశయున వ్యాపించెను. అబృహో మప్పు శ్వా ఫ్రీ కాఖండమునకు( 

జనెను. అకని భార్య రూప పశేఖావిలాసములచేత వెలయుచున్నందున 

నల్ల నిరూపముగల యాదేళస్టు లావనితారత్న ముయొుక్క_ సౌండర్యా 

తికేయములను ఫరవాశాజునెచుటం బొగడిరి, ఆ డె వో మామె హరింప 

బడి తాను విగ దబ్రాణుండుగం జేయంబకు ననుస్థయమున వార లుభ్ధ 

యులకును గల మంకాకవరుస సృప్కకారము సశై యకతనికి సోదరి 

యగు నని యామె ఫరవాతోం జెప్పవలె ననెను. రాజాజ్ఞ బూని 
య బృహాము సరైను ఫరవానగరికి€ బంపవలసివచ్చెను, అన్ఫపవరుండు 

వారివరుస విని, 

నిశ్చయించి' యబై 

చాసీజనంబులను పళ్వాదుల నిచ్చెను. అయితే ఆమె యతని చ్రాణ 

శాంయకి యని రాజు (గృహీంచినప్పుడు భయపడి తా నిచ్చి నసాచాంను 

దీసికొనక య్య, హేమను, సరైను చారింబట్టిం చెను. కావున వారు 

ధనసమృద్ధితో స్వటదేశమును చేరిరి. 

అ, బ్రహామును లాటును నింత వణకు సమష్టిగా నుండిరి; కాని 

వారీపరివారములు హెచ్చి సేవకజనంబులలో ద్వంద్వములు పుట్ల 

నేయక్ష. నందున విభక్తులు కావలసినవారై ర. లాటు దూరవివారము. 

దుశ్రాళ్లులతో నిండియుండిన సొడోమ్, గొమొ ర్హా ప్రాంతముల నివాస 

ముగ ేర్పజచుకొని యాదుండగీం డ్రవధ్య నివాస ముండెను. అబ్బ 

హాము పా టోనుమైదానమున నిలిచెను, కొన్నిదినములనెనుక ఏలము 
చేశప్రురా జగ చ ఇదల్దామె రనునాతండు సొడోమ్పై దండెత్తి కొల్ల 
ధనముతో లాటును నతనికిళల యావదా సిని చెజగాం గొంపోయెను, 
బృవోముకడ నప్పుడు యుద్ధశిక్షలో నారి తేరిన 3౧౮ సరు సైనిక లః 

. లుండికి. వారితో నాళ చరా పెం బడి వాని "నెదిరీంచి తమ్ముని 
. విడిపించుకొని వచ్చెను. వెనుక సొడోమ్, గొ మొ ర్రాపట్టణమూలు నాశేము 
చేయబడెను, అసందర్భమున అబ్రహాము భగవంతునితో ముఖా 

ముఖిగా సంభాషించెను. జకనా.( డ (బృహోము తనకు సంతాన మను 

FO 
నము. వడా సెను. సమయోచిత నర మల నిడుభగవంతుండు పదేండ్ల 
పటికును నావృద్ధదంపతులకు సంతాన సౌఖ్య మను గ హీంపమి భార్య | (WU యొకోక్టే బలవంకముచే నృబ్రహాము వాగ రనుడావీని బరి గృహించి | 

 యిషహ్మాయి లను సమారునిం స గాంచెను. అయితే యతడు ఈశ్వర. 
. వాద్ట త్రీ పుత్రుండు కాయ. 'జేవుం డింకొకపర్యాయ మ్మ బృహోమునకు 
దర్శన మిచ్చి సె రై ద్వారా అతనికి గులదీపకుం డగు నందనుడు. 
జన్మించు నని వొగ్గానయు ధృడప పటుపంగా చై వపరీమాణకాఅమున 
శా. కనుసుతుఃడు 'వారీకి జని న్మించెను, _ఈచిన్నవాండు కొంచెము 
పెద్దవాడు. కాగానే, వానిని ' బలిగా 'వియ్యవలె నని భగవంతు! 

ఆబ పాము 

సోదరి యైనయెడల నత డామెను వివాహ మాడ 

బ వోమున కమూల్యము లగు వెండి బంగారులను దాస. 

బలపలజుచుట కై వాల్లెమర్ రాజునకు మిక్కిలి 

దోడ్చడియెను. అన్యమత స్థ లయిన వెండులతోడి పోకాటములో 

1 మునం, 

1 దేశమునందు జని న్మించిన మతేగురువులలో నేమి రాజ్యతం త్ర త జ్ఞులలో నేమి 
అబ్బలను మిక్కిలి నొప ప్పవాండుగ . నుండెను. 

+ నుండిన జొదవిహోరము. గ హీంపవలె నని జేవుని వేండుకొని. యుకముతకర ర్యముజ్య్యారా వాగా | యు 
దె. 

అబ్బలక్- అభయ జేవసూరి 

శ , 

తని యజ్ఞ వేది-పె బలియియ్య(బోవుచుండంగా నోకదూత యాతనిక్తి 

నడ్డు వచ్చి బలీ యియ్యకుండ నాంపెను, డై వాజ్ఞ ను: శిరసావహీం-చిన 

యసీధారా వృత చర్య రే యాభ క్రుని విశ్వాసమును నాఛచం ద్రార్క. 

సౌరభముతో . సవైమరణానంతరము అబ్రహాము 
శతురా యను ప్క్రీని నివావా మాడి ౬ గురు పిల్ల లను గ"నెను. కాకు 

వివాహ మాడి యిద్దజబుకొమాళ్ల ను ననినంతవజుకు నబృహాము జీవించి 
౧౭౫ సంవత్సరముల ప్రాంతమున ' బంధవిము క్తులడైె తాను చిరకాల 

ము ేక్షీంచియున్న శాళ్వతపరమపదవి నంచెను. .ఈయాబ హోము 

నింపుచున్నుడి 

క్ 
వంశమునందే యేసు స్తు సు మూరీభవించుటచేం ౫ సవప,పంచ 

మంతయు న బహోమునసం జేయంబడిన వాగ్గానఫల మని నమృంబడు 

చున్నది, [జా చె ] 

© బ్బ VE (లేక అక్సెల్ ) (౧౧౨౮-౧౨౦ ౧) ఇతడు 

'డెన్తార్కు దేశవు ఆర్బిబిపుప్పు, ౧౧౨౮ ప్రాంతమున జని న్మించెను, 

౧౧౫౭-వ సంవత్సరము _ మొదలుకొని జెన్తార్కురా గ్ మును 

సామర రసముతో 

నధికముగాం . (బ్రవేశము కోలిగించుకొనియెను. తరువాత రాస్కి ల్లెకు 
బిపప్పును, “లవజ్నకు ఆర్చీబివప్పును అయ్యెను, ౧౧౭౮న వాల్లెమర్ 

+ రాజా మరణమును జెందినతరువాత ౧౧౮౨న అబ్బలన్ యొక్క అధి 
| కారము మిక్కిలి. విజృంభించియుండుటచేత పడుచువా6 డైన 

కెన్యూట్రాజునకు పొమెశేనియనునౌకాదళముతోోడి 
దుపయోగకారిగ నుం డేను (౧౧౮౪). 

పోరాట 

జొనార్కు. 

ఇతడు పండితు( 
డగుటవలన తనగొప్పచరీత్ర త, మును శ్రాయుటకుం గావలసినయుపకరణ 
ములను తన్నవ్రాయసకాం డయిన సాస్టునొటికస్సునకు న నొసం ను, 

అభయగీరి _ సింహళమునం దను రాధ పురమునొద్ద 
ఇది అభయుం డనురాజుచే బుద్ధునియ స్ట సులె 

మిక్కిలి యెత్తున గట్టయడియెను, ఈవిహారమం.. దుండి భికవుల 
కును మహావిహార మని, ేరొందిననుణియొక్ర విహారమునం దుండెడి 
ఫికుంవులకును అభి 'ప్రాయశేదములు గలిగి చెద్ధమతమునందూం గొన్ని 
సిద్ధాంత భేదము శేర్వేను. ఈ విహార మిష ప్పుడు వినాశము జెంది 
చూడంపోవువారికిల దనపూర్వవై భవమును నూచించుచుండును, 

అభయదేవసూరి వనాలు. శ్వేశాం బడలతెగముం 7 జెందిన ॥ 
రాజగచ్భమనకం జెందిన ' డ్రద్యుమ్మ 

Wee అతనికరువారను గరువయినవాండు. ఇతయ ప వాదమహో 
ర్ల వమను “న్నా యి గ్రంథమును సమ్మతి తర నూర కక తత్త . . . డృబ్రహామన కాజ్జాపించెను. ఆకుమాకుని సమర్చించినను జేవుడు. శన | ఖీ కి గ్రా ర్రామున జ్వర 

- - వాన్షానమన స్లఫ సణలల దనవిశ్యాసముతో = నాభక్షారో సరం డాబుడ్సు | ము౦జరాజునకు సమకాలిక డయిన జ వేశ్వకన్యూరి. గరు. నతన, 

బోధవిధాయిని ? యను వ్యాఖ్యానమును రచియించెప్త, ఇతనికి బిదద 



_అభయవర్హము_ అభయ నింవాుండు, 
అభయవర్నము' __ స్లక్షద్వీపమందలి వీడనవర్ష ము. | 

_ అభయసింగు __ ౧౭౬ ౧౮ శతౌబ్దులలో రాయగడ 
సంస్థానము నేలిన అమర సింగుకుమారు (డు, జయపూరురాజగు జయ 
సీంహు(డు తన దేశమును ముట్టడించినప్పు డమరసింగస అతనికి తొమ్మిది 
లవలరూపాయ లిచ్చుట కొప్పుకొనెను, అందు మూండులక్షలకు తన 
కొడు కగు నీయభ్ధయసింగును జామినుసె క్రైను,. తరువాత నీబాధ 
యెట్లో వదలిపోయినది కాని కొలందిరోజులలోచే యభయసింగు 
సేవకండే యొకండు తనయజమానుని జంపివై చెను, 

అభయ సింవు (డు 
(౧౫౯౨ - ౧౬౨౧ )* విఖ్యాతి. జెందిన సృతాపసీంహుని 'జ్యేవ్ధ 
పుత్రుండు. ఈతనికి ఉమరాన్ సింగ్, అమరసీంగ్ అనునామాంతర 
ములు గలవు. ఈతండు బాల్యమున దం డితో దిరుగుచు కష్టము 
లనుభవించుట కలవడినను తండి మరణానంతరము సోమరియె వినోద 
ములతో కాలక్షేపము చేయుచుండెను. కాని కొలందికాలములో చే 
తనతం డ్రిమి తు (డును వీరా గో సరు(డును అగు సాళుం శ్రాధిపతి 
యగ రాకర్ చేసిన యొకసాహ సకృత్యమువలన తననడవడిని దిద్దు 
కొని ఢిల్లీ శ్వరునిైన్యములతో యుద్ధము చేయ నిశ్చయించిన, 
శ్రీః శే, ౧౬౦౮ లో ఠాకూర్" మొదలుగా గల వీరులసమూజమును 
వెంటబెట్టుకొని దిశేర్వజికును బోయి విడిసెను, ఖానఖానన్ అను 
ఢిల్లీ శ్వరుని మం త్రియొక్క్ల తమ్ము6 డయిన అబ్దుల్లా యనువానితో 
నక్క_డ యుద్ధమును జేసి తురుష్ము_లను బూ ర్రీగ నోడించెను, 
అప్పుడు జహోంగీరుపాదుషాహ ఢిల్లీ చక్రవర్తీగ నుండెను ఈ 
యుద్ధములో నోడిపోయినందున పాదుషాహ రాణాతో కొన్ని 
దినములవటికు నుండుసట్రిసంధి చేసికొనెను, కాని పాదుషాహ యా 
సంధిని: జబాటింపక అబ్దుల్లాఖానుని సై న్యాధిపత్యము కింద (బ్రైహవ్యాండ 
మెన వైన్యమును "మేవాడమిందికిం బంపెను. ౧౬౧౦-వ సంవత్సరపు 
ఫాల్లునమాసములో రాణ్ ఫుర్ వద్ద రాజపు త్రులకను, తురువ్ము_లక్రును 
ఘూోరసం గ్రామము జర గాను, తురుష్ము_ లే మరల బరాభూతు లయిరి, 
ఈ దిగ్విజయమువలన మేవాడక్తీర్త హిందూ దేశమందంతటను బసరిం చెను, 

— ౧. ఉదయప్రరఫురాజు 

చితోడ్ గడమునుగుటీంచినయభిమానమున రాజప్ప త్రు లందటును 
మేవాడరాజునకు సాయము చేయుచున్నా రనియుు అందుమూల 
మునం దము శకెల్లెడల్క పరా జయములు గల్గుచున్న వనియు6 దలంచి 
తురుష్కులు చితోడ్ సింహాసనము పెని తమ కనుకూలుం డస సంగ 
రాజితు€ డను రాజపుత్రుని కూర్చుండం బెట్టిరి, ఇట్లు చేసినను రాజ | పుత్రులు  మేవాడరాణాశళ 'సవోయులుగా నుండి _ తురుష్కులు 

నంకితుం డగుటచే సంగరాజితుని అసూయతో. జాడసాగిరి, సంగ 
రాజితుండు కొలందికాలములాోే బుద్ది దెచ్చుకొని, తనపూర్వుల జయ 
ఫరాక్ర, మములన్కు తురుష్కుల ధువ్కత్యములను దలంచి ఒక నాం 
డభయసింహుని _ బిలీపించి యాతనికి చితోడ్గడ మొసంగి. వెడలి 

తః es 

౧౯౩ 

ఇట్లు అభయసింహునకు6' దనప్రూర్వుల రాజధాని యగు 
చితోడ్గడము. సులభముగం బ్రా ప్రమయ్యెను, అనంతరము కోట 
సురశీతమగా౭ దనచేతిలో నుండుటశై కోటచుట్టు నున్న యెనుబది 
పట్టణములను నలువది దుర్షములను "గెలీచెను, ఇది చూచి సహీంపం 
జాలక పొదుషాహ తనకుమారుం డగ పర్వజ్, అనువానికి సైన్యాధి 
పక్య మిచ్చి శః శీ ౧౬౧౧లో గొప్ప నెన్య యను 'మేవాడమిోందికిల. 
బంసపెను. ఖామ్నోర్ వద్ద రాణా సెన్యయులకున్కు 'మోగలం సైన్యముల 
కును సూగేరసం గ్రామము జరగెను, అందును మోగలులే యోడి పాతి 
పోయిరి, ఈ పృకారము రాజపుత్రులు మోగలులను పదునేడు. 
పర్యాయములు ఓడించి తమ యద్వితీయశెర్యమును గనయిజీచిరి, 
కాని పెక్టు రుయోధా శే సరులను, అసంఖ్య సెన్యమను వోలుపోవలసిన 
వారైరి. ఇది కనిపట్టి జపహోంగీర్ పాదుషాహ మరల గొప్ప సైన్యముల 
నిచ్చి పర్మాక్కనువంతు డయిన కఏజ్ఞుమ్ అను తనకునూరుని శాణా 
మోందికిం బం పెను, కాని యీ తడవ త నమర్య్యాదక లోపము లేని 
సంధి చేయుటయే మంచి దని అభయసింహు(డు తలంచెను, కావున ' 
మేవాడరాజాలు ఢిల్లీ శ్వరుని సార్వభౌామునిగా నొప్పుకొనునట్లున్యు 
వారు ఢిల్లీకి “నేర నక్క_ఆలేకుండునట్లున్నూ మేవాడరాజ 
పుత్రునప ఢిల్లీ శ్వరుండు తనకుడివై పున నందటు సరచారులకంజె 
నృగస్థాన మొస(గునట్లును ఒస్పిదములతో శ్రీ శ. ౧౬౧౬ లో 
సంధి చేసికొనెను. ఢిల్లీ శ్వరుండు ఉదయఫురపురాజుమనసు నొవ్వకుండం 
జేయ(బృయత్సి ంచుచుంచెను. అయినను తనవంశపు శాళ్వత కీర్ధీకి సంధి చేం 
గలంకము వచ్చె 'నని తలంచి తనకుమారుం డగు 6 కర్టుండు 3 అనువానికిం 
బట్టము కట్టి అభయసింహుండు వాన ప్రస్థాశ్కేమముమ స్వీకరించి, 
ఉదయపురమును విడిచి పోయొను, 

ఇత డద్భుతపరా క్రమళాలియు, - మిక్కిలి. దీర కాయం 
డును, విశాలవతుండును అయియుంజెను, . ఈతడు సర దారులకునుు ' 
పృజలకును అత్యంత ప్రియుండు. _ ఇందుల కితని దయాళుత్వమున్కు .- 
న్యాయ, ప్రీయతయు ముఖ్య కారణములు. ఈశ (డు తనరాజ్యములో 
బన్ను -.వనూలు చేయుటనుగుటేంచి _ పెక్కుచట్టములు చేసి వానిని, 
శాసన_స్థంభముల వని జెక్కించెను,. అశాసనము. లిప్పటికిని గాన 
వచ్చుచున్నవి. ఈతండు త్ర నసర దారులఘు 6 దగినట్లు జాగీరు లొసల్మి, 
వారు తనసభకు వచ్చునప్పుడు ధరింపవలసీన. దుస్తులపద్ధతియు, వారు 
సభలో. గూర్భ్చుండవలసిన క్రమమును నిర్ణ యించెను. ఈతనిచే "ేర్చ 
అుపంబడిన శిరోవేస్ట్రనమును ఇప్పటికిని 6 ఉమరావ్ శాహిపగ్ డీ ? 
అని యా ప్ర్రాంతేమున .ననియెదరు, . oo 

. men యోధపుర ఫురాజు, మవామ్తద్-సా 
ఢిల్లీ ల్లో రాజ్యము. చేయుచుండల..! రమారమి క్రీ, ₹ ౧౭౨౬-వ 
సంవత్సరమున తన తండ్రియైన రాజా "అజిత్ నీంగ్ రాశోోడును : జంపి 
రా జయ్యెను. ఈళండు ఢిల్లీ చ కృవ ర్తి కింద పని వేసెను, గుజరాత్ 
రాజ్యము నపహరించిన సర్ బులంద్. ఖాక్ 'అనునాతనిి నోడించినం 

| చున క్రీలకే..౧౭౨౭ ల్లో ఆ రాజధానికి సుబేదారుగా. నియమింపం. 



మునకు “ 

౧౯ 

బడెను, కాని యీతనిసోదరుం. డైన బఖక్సింస జోధపురపురా | 
జయ్యెను, (క, క్ ఈ ౧౭౫౮౨ లో అభయనింహుండు వివము సెట్టంబడి 

మృతి నొందెను. ఇతనితరువాత విజయసిం "గను సీతనికమూరుండు 
తం, డ్రిస్థౌనము నలంకరిం చెను, 

'అభయు( డు ౧ స్వాయంభువ మన్వంతర మునం 

దుండిన ధర్మం డనుబుపీ యొక్క. కుమారుడు. తల్లి దయ, 

౨. ప్రియవ్రతపుత్రుల. డయిన 

ఇధ ధ, జిహ్యూనియేద్డురకుమారులలో గనిష్టుండు. ఇతండు స్తీకర్వ 

మందలి. ఏడవవర్ష మునకు నధిపతి. కావున ఆవర్ష మున కితని"పీ 

వచ్చెను. 

3. ఒక (హరి . 

రి ఒక (బ్రహ్మర్షి = 

. సధ తఠాష్సుని నూడ్దురుపు త్ర, 

లలో నొకండు, శ అ 

అభావము __ వె శేషికలచే నంగీకరింపయిడిన స 
పదార్థము, నె యాయికులు కూడ దీని నంగీకరించిరి. వై న. త 

ములలో కద ద్రవ్య గుణ కర ర్మ సామాన్య విశేవాసమవాయే *ము లను నాజు 

పదార్థములే చెప్పంబడినవి, కాని తరువాతినై యాయికులు * అభావ) 

మను “సాకప పదార్థము నంగీకరించిరి. ఆలును భావప చార్థము లనియా, 

నిది యభావప దార్థ మనియు వారీతాత్పర్యము. అట్లు అభావమును 

"వేటు పదార్భమగ “సం చనియెడల “ఇచ్చట ఘటము 'శేదు. ఇచ్చట 

పటము శేదు అన్నజ్ఞూనము క కలంగ"నేరదు. ప్రృతివస్తువు తనయభావ 

పృతియోగి* యనిపించుకొనును, ఘటము భుటాభఖావము 

నకు6. బృతిమోాగి, పటము పటాభావమునక్రుం (బృతియోసి, అభావము 

రెండువిధములు 1 సంసన్షా భావము, అనో్యో న్యా భావము. సంసర్షా 

భావము మూ6ండుపిధములు : ఎ్రాగభావమ్బు, ప (దృుధ్వంసా భావము 

అనో్యోన్యా భావము. పదార్థము పుట్టుటకం బూర్వ ముండునట్టి దాని 

యభావమును ( లేమిని) ప్రేగభావ మనియెడరు,.. ఛుటము. పుట్టుటకుం 
బూర్వ. మున్న దానియభావము ఘట హ్రాగభావ ' మనిపించుకొనును, 
ముందు కల్క్య్యవతారము వచ్చు నందురు, కావున. నిప్పుడు . కల్కి 
హ్రాగభావము. కుమారుడు. పుట్టువజికును కుమార ప్రాగభావము, 
కపాలమునందు' 'ఫుటోత్ప త్రికిం బూర్వము. ముటాభావ మున్నది, 
'కూరగాయలయందు రక్రోత్స శ్రి తికి ముందు ' రకాభావ మున్నది. ఇట్లు 

పడార్థి“త్స శ్రి త్రిక '.-బూర్వము 

ముండును, _పదాద్జోత్ళ శ్రి త్తితో విగాశేమును. జెందును. కావున పాగ 
న. భావ. మునాది: యనీయు, సంత. మనియు: "జె ప్పెదరు; అఆనంగా న 
మొదలు: లేదు. గాని చివర యున్న ది.. పుట్టుక. 'లేదు గాని బొ వున్నది: 

,.. వుటము - ఛృట్టుటకుయూర్వము. ఘట, ప్రాగభావము. అశాదికాలమన | 
us చుండి: యమ్మ, ద దని వెప ప్పనళెషగడా క 1 ఈ ప్రైగణానము. భుటోళ్చ శ్రి తీ 

ఆ పదారముయొుక్ష పా రు నే గ్రా _చ్రాగభావ 

అభయు(డు-అభానము 

| తోడనే వినాళమును. జెందును. కల్కీ_, పాగభానయ కల్క్య్యవతార 

మతో నంత మొందును, పుత్రుని పాగభావము పుల, తోత ఏ తితో 

ముగియును, పదార్థము నాశనమును జెందినతరు వాతను చసనట్టెదాని 

యభావశు |పృధ్వంసాభావ మనిపించుకొనును, కుండ పగిలిపోయిన 

తరువాత దానియభావము ఘట పృధ్వంసా భావ మనిపించుకొనును. 

ఫఘటవిధ్వంపానంతరమున పగిలియుండు పెంకులలో "నేభుటాభఖావ. 

మున్నగో యిది యధ్వంసా భావము. (సృభధ్వంసా భావము సాది అనం 

తము; అనంగా దీనికి నుత్సేత్తి యున్నది గాని నాశము లేదు, దీనికి 

పుట్టుక యున్నద్వి చావు లేదు! సృ్కతియోగిధ్వంసమే దానియుత్పత్తి 

కాలము. ఇది ఫుట్టినతరువాత దీని పృతియోగికి (ఘటమునకు ) మరల 
న_స్తిత్వే. ముండుట సంభవింపదు. కనుక చృధ్వంసా భావమునకు 

నాశము లేదు. అత్యంతాభావ మనంగా శెక్సడును లేకపోవుట, 
గొ డ్రాలీకొడుక్కు కుం బేటికొమ్యు ఇందుల కుదాహరణములు. ఈయ 

భావ మనాద్తె యినంతేము.. ఇది యొకప్పుడు పుట్ట లేదు; ఒకప్పుడు 

చచ్చిపోదు, సాధారణముగా సంసర్షాభావ మిట్లు మూండువిధములు గాయ 

జెప్ప(బడినను కిొందటు సామయికాఫావ మని యొక భేదమును 

జెప్పిరి, సమయని శేనమునం 'దుండునఫావము. సౌమయికాొ భావము, 
ఇది సొద్కి సాంతము, దీనికి పుట్టుక యున్నది, చౌ వున్నది. అన్యో, 

న్యాభావ మొక్క విధమే, రెండుపదార్థములలో నొకటి మటియుక 
దానియం దుండకపోవుట అనో న్యాభావ మనిపించుకిొ నును 

ఘటమునందు పటాభావము కలదు పటమునందు ఛుటాభావము 
కలదు. ఇది అన్య|ోన్యాభావము. అశేదమును  నివేధించునట్టి 
యేయ భావము కలదో యది యన్యోన్వా భావము, 6 ఘటము పటము 
కాదు? అను వాక్యమునందు ఘట పటములకు నభేదము నిపేధింపం 
బడుచున్నది. కావున ఘటమునందు పటముయొక్క-_ యనో్యోన్యా 
భావము కలదు. | 

లక్షణము = అభావలక్షణము వెప్పుటకు వై యాయికోలు 

పెక్కువిధముల యత్నించిరి, కాని సమాధానకర మైన | లక్షణము 
మాత తీయు వారికి జిక్క_దయ్యెను, మొదట భావము కానిది యఫావ 

మని? కాని యది భావలకుణసాపేషము,. భావమునకునూ త్రము 
చక్క_నిలమణము. చెప్పినవా వరు * కావున భావ మనలా "కళా 
వము కానిది అభావ మనంగా. భావము కానిది యన్న అన్యో'న్యా 

| శ (శయదోవము పెను, దీనిలక్ష ణము చెప్పుటకు వీలు లేనందున 
నపీకనై యాయికులు “దీనిని అఖండోపాధి యన్నారు. అఖండోపాధి 
'యనంగా లకుణకూన్యజాతివి శేన. మని యర్థము, 

అభావస్వరూపము- = ప్రావీననై నె యాయినలమతమున ఫ్రాక్ 
ప్రన్వంపాత్యంశాభావములు రండును. నక (లేదు) అుశిష్టమ 
పలన6 బుట్టిన పృతీతికి (జ్ఞానమునకు )' వివయములు- 3. అనగా “సీని 
యన్ని టివల్లన ఒకానొకప దార్థము లే దనుజ్ఞానము కలుగును, 
మణీయు౬ చ్రై తియోగియొక్క_ యుపాదానకారటేమునం' దత్యంళా 
| భావముతో. ప్రాగభావము. గాన్ని (ప్రధ్వంసాభావము గానో కోలన్ 

i on 



నవీన నై ఇహాయికులనుళ మిందులకు విరుద్ధము. వారి 

నఖ భజ్ఞజన్యప్ర ప త్రీతికి 

యుండనేరదు, 

మతమున ప్రై గఫావప్రధ్య్వంసా భావములు 
 నివయములు కావు. అవి అత్యంతాభావముతో. గలసీయుండ 
వచ్చును, (పృతియాగియొక్క_ ఆఅుపొదాన కార ఇమునందును అత్యం 
'తాభావ. మున్నది. బేనియభావమునుగుటించి మనము మాటాడు 
చున్నామో యది యాయభావమునకు( (బ్రతిమోగి, ఫఘటా భావము 
నకు ఘటము (పతియోగి, ఊపతియోగిమయైన ఫఘుటముయొక్క యుపా 
దొనకారణము మృత్తిక లేక క పాలద్వయము!, నవీనమతము ననుస 
రించి అత్యం తాభావమునకు పృతియోగతో వికోధ మున్నది. అన్య 
ముతో లేదు, ఎచ్చ సెచ్చటం | జృతియోగి యుండదో యచ్చటచ్చట 
నత్యం తా భావ ముండును. ఘటము లేనిచోట నెల్ల భుటాత్యం తాభావ 
ముండును, కావున ఘటోత్స త్తికిం బూర్వమందును (ప్రాగభావ 
కాలమందును ఘట చాశేకాలమ నందును (| ప్రథ్యంసా భావకా లసుందును) 
ఘటముయొక్క_ (పృతియోగియొక్క ) యత్యం తాభౌవ ముండుట 
వలన * కపాలమునందు ఘటము లేదు” అన్న ప్ర, పృతీతికి (అనుభవ 
మునక్కు జ్ఞానమునకో ) విషయ మత్యం తాభావ మగుచున్నది, 

ఈోజ్ఞానము (పాగభథావ, స్రుథ్వ్టంసా భావజ్ఞానము కాదు ఆ 
(ప్రతీతి యెట్లు కలుగు ననంగా * కపాలమునందు ఘటము పుట్టలలదు ? 
అన న్న ప ప రీతి మనకు ఘుటోత్స త్రికిం బూర్వ్యము కలుగును, ఇదియే 
ప్రానభావజ్ఞానము. ఇట్లు ఘటోత్న్స క్తి తికి (6 బూర్వము మనకు శెండు 

జ్ఞానములు "కలుగుచున్నవి, ఒకటి 6 ఘటము లేదు” అనునది; 
రెండవది “ఘటము పుట్టంగలదు ? అనునది, మొదటిది అత్యం తాభావ 
మునకున్కు ఛెండవది త్రాగభావమునవను విషయములు, ఇవి రెండును . 
ఏకకాలనుం దుండును. అట్లే ప్రధ్వంసా భావజ్ఞానమును, అత్యంతా 

భె"వజ్ఞూనమును ఏకకాలనుం  దుండును. ఘటమును కోట్బతోం బగులం 

గొట్రినకరువాళ మనకు రెండువిధము లె న వ్ర తీతి కలుసు, 6 ఘటము 
లేదు అని ఒకట్స్కి “ముటము పలినది అని యొకటి, మొదటిది 
అత్యం తౌ భావవిన యము, రెండవది ప్రధ్వంసా భౌ వేవిన యము, ఇట్లు 
పా ప్రా గభావమందు * ఘటము పుట్టణలదు ? అన్న జ్ఞా జోన ముండునేకాని 1. 
ఘపము లే దన్న జ్ఞ జాన ముండదు; ప్రభ్యంసాభౌవమునందు ౯ ఘట 
పగిలీనది ? అన్నజ్ఞానమే ఉండును గాని ఘటము. "లే వన్బళైన 

ముండదు. ' ఇందువలన'ే నవీనమతోమునందు * పా ప్రాగఖావు ర్ట 

సాఫావములు నజక్శబ్దజన్య ప్ర ప శీతికి వినయములు కావు? . - 
చెప్పబడును, 

అభావమునకు అభావము :--- - భావపచార్థములకే కాక యభా. 
వములకుయగహాడ చె యాయికు లభావము నోప్పుకొనియున్నా రు. 

భావముయొక్క_ యభఖావమును ఈ భావ, పృతియోగికాభావ ? మందురు. ' 

౧౯౫ 

అభావముయొక్క_ . యభావమును “అభావ ప సృ్కతియోగికాభావ ) 
మందురు. ఘటముయొక్క యభావము ఫ ఘటాభానము. దీనికి ఘటము 
చే తియోగి, ఈ ఘటాభావముయొక్క_ యభావము మరల, ఘటమే 
యగచున్న ది, ఇట్లు ఈ రెండవ అక్యం'తొభావము మొదటి యత్యేం 
తాభావమయొక్క_ | ప్రతియోగి యగు ఘటముతో సనునియతేము ; 
అన6ంగా ఘటస్వరూపమ అయియున్నద్వి డానికంతు ఖిన్నము కాదు, 
ఇట్లు రెండవయభావము ప్రృతియోగిస్వరూప మని యొప్పుకొననిచో 
రెండవదానికి మూడవ యత్యం తా భావము, మూా౭డవదానికి 'నాల్టిన 
యత్యం తొాఖావము, ఇ ట్లనంతధార కోలీగి యనవస్థా దోపము ప్రా పిం 
చును, ఇది ప్రా చీనులముతము, '' నవీనులం2 ఈమేతము నంగీకరింపరు. 
కీరిమతే మున పృతియోని యగు ఘటము విధిమఖ ప, ప, తీతికి విషయ. మై 
యున్నది, అనగా భావరూపము, . శెండవయఫావము, 

సుటాభవాభావము నిషేధముఖప్రతీతికి . విమయము _.. - అనంగా 
అభావరూపము. కావున నది ఫఘటరూపముకాద్యు ఘటము 
కంక పృథక్కు, కావున .' ఫఘటాఫోవము". : .భటాభావా 
భావము అని కండు అభావములను చకొనవలెనుు . ఆమోందను 
మూాండవయ భావము మొదటి యభావముతో సమనియత మగును, 
నాల్టవయ భావము. రెండవయభావముతో సమనియత మనను 
ఇట్లు యుగ సం ఖ్యా భావములు ('సరిసం ఖ్య గలవి) ద్వితీయాభావము 
నకును విననుస సంఖ్యా భావములు . సృథమసంఖ్యాభావమునకును . "సమ 
నియతము, లయినందున అనవస్థ లేదు. ప్రాచీనమతమున నొక్క 
యభవమున్కు నవీనమతమున 30 డభావచుమీను (గృహీింపవలెను, 
ఇట్లు ప్రాచీనమతమునకు లాఘవమున్వు నవీనమతమునకళు గౌరవమును 
కలుగుచున్నను భావాభావము లేకము లన్న పురాతనులనుత మంత గా 

నంగీకరించుటకు వీలులేదు కావున, ఈ నవీననుత మే "నై యాయి 
కలలో నెక్కుడు శ్రావ్యాముగా నెంచంబడును, 

(కా. నేం ల. ) 

_అన6గా 

అ ఛి ణా ర ము — ఒకతం తృ వి శేవము, ఇది ఆటువిధ 

| ములుగ నున్నది ? మారణము, మోహనము _సంభనమ్ము విద్వేవణము, 

౧. మారణము ౩ . పళోమాదికర్త ములచే నితరులను జంపృట. 

మొదట దీని' ఇన్నియో పద్ధతు లుండెడివంట [| ఇప్పటికి నీయా 

బార మక్క_డక్క_డ నున్నది. శాంతి శ్రి లీప్పటికిని మారణాద్యభి 

బారములను జేయుచుశేయుందురు, మదట వదట నిట్టినార ణకర్ష 

ముల నొనర్వువారి చీలికలు దండించెడివారు. 

1. కరమరివాండు కుండను జేయుటకు మొదట మంటితో శెండు 'చిప్పలను చేయును. 

ఈ రెండును కలయుట క పాలద్వయసంయోగము, . 

6 నవీనులు * అని శెండు "భేదమ్మజుం కలవు, 

కపాలద్వయ మనియెదరు, 

2, నున నైయాయికులలో “ పురాతనులు ), 

ఆ ఇంటిని కలిపి సండను జేయును, వాని" 



౧గా్జా 

ఈ మోహనము "= మం త్రృహోమాదులమాలమున ప జలను 

LI 'గావించివై చుట, 

_స్తంభనము :___ పూర్వము శాం తి లనేకవిధముల 
వా కం హా _స్తపాదాద్యవయవ_స్ట సంభనమ | తు నేనా స్తంభ 

నము మున్నగునవి చేయుచుండువారు. ఇవి యన్నియు సంభ నాభి 

చారమునకుం జెందిన చే. 

ల, విచ్వేవణము !- ఒకరి 'కొకరికి విరోధములను గల్పీం 
చుటక్రై చేయుతం, త తవిశేవము, 

ఎ ఊచ్చాటనము = ఇతరులకు 'బీచ్చి _ యెత్తించుటకై 
చేయు తంత (ర్రువి శేషము, 

౬. వశీకరణము :.__ ఇతరులను వశేపజుదుకొనుటై. చేయ 
బడుగెక విధమగు. నభిచారము, 

 అభిజ్ఞానకాకంతలము _ '— మహాకవి కాళిదాసు 
నీచే రచియింపంబడిన సంస్కృత శాకృతే నాటకము, సంస్కృత 
నాటకము లనంబడునవి యన్నియు సంస్కృత ప్రాకృత భూయిన్ద 
ముగ. నుండుటచే వానిని కేవల సం స్కృత నాటకము లనుటకం కై 
సంస్కృతే  ప్రాకృతనాటకము. లనుటయే సమంజసము. ఈ నాటకము 
నందు. రండుపాళ్లు సం స్మృతమును, మూండుపాళ్లు (ప్రాకృతమును 
ఉన్న వని చెప్పవచ్చును. ముఖ్యపాత్ర, తలలో ర" జ్ర బుషుల్రు తప 
మిగిలీనవా రందజును . ప్రా ఖలీ మే మాటలాడెదరు. 
డును ప్రైఖాతన అయిన విదూపషకుండుగూడ. ప్రాకృత యే 

. యోగ్యత :._ పృపంచమందలి యు తమో శ్రమనాటకరాజ 
ములలో నిది యొక్క_టి యనియు, హిందూచేళమందలి నాటకము 
లలో _నుత్తమో త్తమ. మనియు దీనికి ఖ్యాతి కలదు. 6 కావ్యేషు 
నాటకం రమ్యం త్ర త్రో రన్యూ శకుంతలా యన్న శ్లోకమును పరం 
పరగ నీ జేశమునందుం 'బండితులు శిష్యులకుం. జెప్పుచున్నారు, 
తీ ళు. ౧౭౮౯ లో సర్. విల్యం జోన్సు' అనునాం్భ పండితుడు 
కలకత్తాలో న్యాయాధీశు(డుగ నున్న వా(డు . ఈ నాటకమును 

ఇంగ్లీవ షులోనికి భాసాంతరీకరించెను. అప్పు డీనాటకమయొక్క 
ఖ్యాతి యూరోపుఖండమునం దంతటను (ట్రైసరిం చెను. ఆశ'తాబ్దిలోో 
యూరోపుఖండచుందు. కవిశే శ్రమం. డని ఖ్యాతి గాంచిన 7 || 

స (Goeth) అనుత జ్ఞ? కీచక మును 'జదివి యానందమును. పట్ట 
లేక నృత్యము చేసె. నని జె ప్పెదరు. భూలోక స్వర్షలోకమలలోని. 

ఎ 
“రాజు న్నేహీతుం 

తోడను, గ ,౦ంథామరములతోడను. వ్రాయంబడినది, 

అ భిజ్ఞ నశాకుంత లము 

సౌందర్య ముక్కొ_చోటను జూడవలయు నన్న నీశాకుంతలమే 

చాలును ” అన్న యర్థము గల పద్యమునుగూడ6 జె ప్పెథు! ' అప్పట 

నుండియు నీనాటకోమును పాళ్చ్ళాత్యులు వికేవ (శృద్ధతోం జదువు 
యూరో పృఖండమందలి యన్ని భామలోనిక నిదె 

భా పాంతరీక రీంపయబకుటయె కాక, యుందునుసుతించి చర్చాత్మక 

గ్తుంథములుగూడం బెక్కు_లు పుట్టినవి!. ఇట్లు తనయ పృతిమసాంద 
ర్యముే శాకుంతలము పాశ్చాత్య పౌర స చ శ్రిపండికులను మోహీంప 6 

జేసీనది | 

చున్నారు, 

నాటకస్వరూపము, భిన్న పొఠములు : ఫా ఇందు చేడంకములు 

కలవు. ఇవి గాక నాటక ప్రారంభమునందు ప (ప్రృస్తావనయు, ద్వితీయ 
తృత్రీయాంకములకు నడుమ నొకనివ్యంభకమును, తృతీయ చతుర్థం 
కమలకు. నడుమ నొకవిస్కు_౦భక మును పంచమవషైంకములేకు 

నడుమ నొక స (ప్రువేశకమును గలవు, క క్రమముగ నాడినయెడల 

నీ నాటక మాదాటకుః దక్క్కువలో (6 దహ్మ_వకాలము తొమ్మిది 

గంటలు పట్టును, మొ _త్రముమీ(ద నాడుట కిది కొంచెము పెద్దనాటక 

మనియే చెప్పవలెను, పూర్వ కాలనుం దాడునప్పుడు నటులు 'శేమవీలు 

_ ననుసరించి కొంతభాగము తగ్గించి యాడుచుండిరేమో యని తలంప 

ఈ నాటకముయొక్క వేటువేటు ప ప్ర తులలో నశేకపాశాంత ర 

ములు కలవు, చిన్నచిన్న పాఠాంతరముల స నటుండనిచ్చినను ఈనాట 

కముయొక్క_ మూండుభీన్నపాళములు హీందూదేశీమునందుం "గాన 
వచ్చుచున్నవి: (౧) గౌడీయపౌఠమ్యు (౨) దేవనాగరపొఠము, (3) 
దావీణాత్యపాకము. మొదటిది బంగాళీఅకుర ములతో వ్రాయబడి 
నది బంగాళ దేశమందు వాడుకలో నున్నది, - రెండవది దేవనాగఠాక్న 
రములతో వ్రాయయుకిసది, కాశీదేళమునందును, మహ రాన్ట్ట్రము 

నందును ప చారములో నున్నది, మూడవది. యాం ధ్రాకురముల (UW 
తు వీని "దేవ 

నాగర, దాక్షీణాత్య పాఠములకు నంత విశేవ భేదము. లేదు. - కాని 
శాడీయపాశకమునకునుు, ఇతరపాఠములకును చాల "భేద మున్నది, 
ఈ నాటక మును గౌడీయ పాఠము ప్రకారము పండిత వ్రేమచంద్ర 

తర్క_వాగీశుండు ౧౮౬౦ లోను, డాక్టరు పీస్ చెల్. ౧౮౭౭ లోను. 

మ్యుద్రెంపించి ప్ర పకటించిరి, జేవనాగరపాకము _నమసరించి ఈశ్వర 

'చంద్రవిడ్యాసాగరలహారను, ప్రొఫెసర్ మోనియర్ విల్యమ్సుపండి . 
తుండును ము, ద్కింసించిరి, డాక్షీణాళ్య పాకము పాశ్చాత్యసా హిత్య 

' శాహ్ర్రనియమముల ప్రకారము ' శోధించి అచ్చు వేసి నవా శెవరును 

లేరు. కొన్ని సజిరీ ప్ర తు స లున్నవి, ఇవియుం గాక ద దక్కీణ దేశమున 

మ ఇంగ్లీ షుభామలో నీ నాటకమునకుం బం డె ర్రెండుభాహాంకరయలును జర్ర రృనుభాషలో౬ బదు ెనిమిదియు, ఇిటాలియనులో చాలుసను,.. రషియనులో 'మా౭డున్సు డ్యానిషుల్రాశే శేండున్కు . స్వీడిషులో రెండును, 
యక్క్ బొహెమియన్ ఐస్ నొల్యాండిక్ భామలలో నొకె్కక్క- టియు గలవు! హిందూ చేశమందలి భాహంతరములనుగుజించి. ముందు. 



అభిజ్ఞాన శాకుంత లము 
గల: యౌనీక పృతులలోని పాళాంతేరములను . ఫోక్ళు._ అనునతండు 

సంగ్రహించి యొకచోట నచ్చో త్తించినాండు. ' కాళిదాసుని యితర 

కావ్యములనుగుటించియు ' నీతండు దాకీ కాత్యపాళాంతర ములను 

సం గృహీంచినాయడు!, ఈ మూండుపాఠములలోను గాడీయపాఠము 

"పెద్దది; అనంగా నితరపొఠములలో లేనికథ కొంత యం దధికముగ 

నున్నది. ఇందుల, కొక చిన్న యా దాహరణ మిచ్చెదము, బేవనాగర 

దాకీణాక్యపాక ప్ర, ప,కారము మూండవయంకమునందు, శకుంతలా 

దువ్యుంతు లాక్కసారి కలసి కొలందెకాలములో 6 జీలుదురు. గాడీయ 

పాఠ పృకారమ్ము శకుంతల చెడలీపోయినళే రువాత చేతిపున్సుకంకణము 

పోయిన దన్నమిహ "పెట్టుకొని ' రాజును జాచుటకు మరల వచ్చును, 

ఇద్దజును కలసి లతామండపమందలీి చందృశిలావేదిక,పెని గూర్చుండి 

ముచ్చటింతురు.  ఈభాగ మంతయు నంకములో ' నాల్చవవంతు 

ఉండును. మొత్తీముమో6దం బండీతులయభి ప్రాయము. చూడంగా 

దేవునాగరపొఠము. నిజ మైనపాక మనియు, గాడీయపొఠమునందలీ' 

యధికభాగ మంతఠతయును బృతీప్త 

అయినను . గొడీయపాొఠాభిమానులు 

పాఠమే నిజమెన మూలపాఠ మనియు, 

చె నందున నాయా దేళశములవారు 

మనియు 6. దేలుచున్నది, 

లేకపోలేదు. గెడీయ 

నది యాడుటకు6 చెద్ద 

ప్రయోగమున కనుకూలముగ 6 గొన్ని 

భాగములను తగ్గించి చిన్నపోఠములను నిర్మించి రనియు. వారు. చెప్పె 

దరు, దాకీణాత్యపాళము మూడు పొఠములలోను బనికిరాని ధని 

మోనియగ్ విల్యమ్బు 

నమదగినది కాదు.. 

గొన్నియెడల దాకీణాత్యపాఠము'లే మాలానుసారముగ నున్న వని 

పొటకొకర్ అనునాతండు చూపినాండు2*; మొత్త ముమౌంద( 

జూడలా మూండుపాఠములలోను నున్నభాగ మంతయు నిజ, మైన 

గ్రంథ మని (గృహీంచి మిగిలీన ఫాగములను వానివొని ' యోగ్యతను 

ఇట్ట (గృహీంపవలెను, 

త్రాశెను, 

కథా సందర్భము : వ ఇందలికథ సంస్కతమహో భారతమున 

నుండీ గ్రుపాంపయిడినది, ' మహాభారతేమునం చాదిపర్వములో 

౬ఒ'ర-వ అధ్యాయము "వెందలుకొని ౭రీ-వ అధ్యాయమున ఆకును శకుం 

తలాఖ్యానము కలదు, కాళిదాసుండు ముఖ్యకథను ' 'మహాభారతమున 

నుండి తీసికొన్నను 'మూలకథలో. గొన్నిమార్చులు 'వేసి దానికీ 

మెటు(గస "పెట్టియున్నాండు,. 

గల "భేదము తెలియుటకై. యా రెండుక థలును _సం'క్నేపముగ నిందు 

నిచ్చుచున్నారము : వం 
ఖీ 

భారతకథాసం (గృహము వా దువ్యంతేమహారా బొొకసాొ(డు 

ని సె న్యసమేతుండై యరణ్యమునకు జంటకు లబోయి మృగముల సంహర
ీం- 

చుచు గడుదూూరము గడచి చనిచని మాలి నీతీరమునం ' దున్న కణ్వ 

ఆ నానననానలం చం = న నా 

లి, క Edition; ‘Bombay... 

కాని 'యాతనిమాట యంతగ 

ఏల యన' వేబువేటుపాళములను పోల్చిచూడ. 

భారతకథకును శాకుంతలముకథకును. 

౧౯ాథీ 

మసార్షీ  య్యాశృమమును. 'సమౌపించేను. . అమృహామహునిదర్శనము 
చేయ(దలంచి తనపరివారము నా శే (శ్రేమద్వోరమునందే నిల్చి తా 

నొక్క_(డు లేన బి వేళింెను. ఆక్స్ శమ. మనంగా నొకమునిప లె 

యని యర్థము, "అందు ఏ .వనేనుయులు శేయువారాను, వేదము? బఠించు 

వారును, “పూర్వపకు సీద్ధాంతముల( ద్రై'సంగించువారును అగుబుపి 

పుంగవులు పెక్కు._రుండిరీ. రాజు కణ్వమహర్షి యుండు కుటీర మునకు 

బోయెను. అప్పు డాయా శ్రే మమం చెవ్వరును గానరానందున రాజు. 

క ప్రవ. 'చ్చట ననియెలుధన శ్రి పిలీచెను. అంత లో సనుండి సౌందర్య 

వె భవ యగు శకుంతల వచ్చి ౮, మాతండడ్రి, డిగా రగు క్షణ్యులు వనమునకు 

ఫలంబులు తెచ్చుటకుం బోయిరి, ముప “రమ్యా తంబున వచ్చెదరు 

కూర్చుండుండి ? యని, చెప్పి యతిథిసత్కాారము చేసెను? మహారాజలక్ష 

ఇంబులచే నాతనిని. దువ్యుంతునిగ నెలీలాను, దుమ్యంతు(డు తాప 

వేవముతోనున్న 'యాచక్క_నిపడుచును ' మోహించి, నీ ల 
ఇచ్చటి శేల వచ్చితివి? (ట్రహాచారియైన కణ్వునికి నీవు కూంతుర "వసట 

యెట్లు? అని. యడుగంగా నామె తౌను విశ్వామి తు నిత పోభంగము 

చేయుటకు బోయిన మేనకళకు€. బుట్టినడాన ననియు, మేనక విడిచిపోంగా 

శకుంతములు (పతులు) "పెంచుచుండ6గా. గణ్వమహంర్షి తెచ్చి చిన్నప్పటి 

నుండియు బెంచె ననియు. దనజన్మ వృత్తాంత మంతే యు "సవి_స్టరముగ6 

జెప్పెను. అంత రాజు. తన్ను. గాంధర్వవిథిని విఛాహ మాడు మని 

కోరంగా నామె. 6 నీవలన "చాక గలి గెడిపుత్రుని యువరాజును 

జేసెద నని యొప్పితివేని నిన్ను వివాహ, మగుదు” నని. చెప్పెను: 

రా జామాట యొస్పుకొని: యా మెను గాంధర్వమున . వివాహ మాడి 

* నిన్ను నారాజధానికి6 దోడొ్క్కొ-నిపోవుటకు సిబ్బందిని త్వరలో నే 

పం"పెద ” నని యా.మెతో. జెప్పి కణ్వుడు వచ్చినం గోపపడు నేమో 
యని తలంచి నిజనగరము నకు6 బోయెను, శకుంతల గర్భముందా ల్బెను, 

రాజు 'పోయినముపహూ ర్త ర్రమునకు బుషి వచ్చి దివ్యజ్ఞానమున 

నంతయు బేలిసికొ నిష్టతో. నున్నకూంతునకు గ్రైర్యము ఇెప్పి, 

ened సమ్మతించెను. శకుంతల మూూ(డుసం వత్సరముల 

వజకును గర్భము. ధరించి చ క న ్ రీచిహ్నములు గలపుత్రు తు నిం గనెను, 

వాడు గజసింహోదులను బట్టి పడుకొ సశ కి కి కలవా6 డసపచే మునులు 

వానికి సర్వదమను6 డన్న శే ప్ పెట్టిరి, వాం డచ్చట నా ేండ్లవాం డస 

వజకును' ఉండెను, కాని దువ్యంతు(  డింతవటికును 'శకపంతేలను దీనీ 
కా నిపోవుటకు' మనుష్యులను పంపినవా(డు . కా౭యడు, ఆండుపడుచులు 

పెక్కుడినములు పుట్టినింట నుండంగూడ, దని తలంచి, కొ ందటుశిష్యు 
| లను వెంట. నిచ్చి కణ్బు(డు. శకుంతలను ఆమెకుమారుని దుష్యంతుని 

యొద్దకు: హూ,న్టీనాపురమున్లకుం బంెపిను, శిష్య. లామె నచ్చట. విడిచి 

శకుంతల రాజును జూచి ఓ చేను నీకు ధర్షపత్నిని, ఈ 

బాలుడు. నీ కౌారసపుత్రు, త్తు (డు. . నీవు" కణ్వా్స్ శమళయునందు నోప్పు 

వచ్చిరి 

YL Foulkes’ ‘Complete Collection of the various క౭సడిక్రక of the Madras Mss, of 
Kalidasa, 



౧౯౮ 

నాతండు 'తాను- శకుంతలను వివాహ మాడుటయుు .నామెకుం బుట్టిన 
చో మారునకు యౌవ రాజ్యాఖిేకమును 'జేసెద నని. 'యొప్పుకొనుటయు 
చెటీంగియుండి ము, లోకాపవాదభీతిచేత నెజుంగనివానివలె - నటించి, 
6స్పీత్రాప్రనీ | నీవస సత్య మూడుచున్నా వు. "నేను ని స్నెలును, నిన్ను 

వివాహము చేసికొనలేదు; వీడు నావు తుడు కాయ; వెడలి 
పొమ్ము ? అని యామెను నిరాకరిం:చెను. “అంధుమాంద నామె 

యసరే మాడుట దోపు మనియు, భార్యా తులను * పరిత్త్వజించుట CY ఫార్యావుత్రు వ్ర 
తగ దనియు 'గంఫీరవచనములతోో ౬ జెప్పెను. "కాని "ఆరాజు విన 

డయ్యె ; అంత నామె. :మిక్షి.లీ కోషమును కలదియె 6 నీవు దం 

జేర్వకుండినను ఈ ..కుమారు[డు - తప్పక సకలపృృథ్వీమండలంబుం చొలీం 
ప6ంగలండు” అని చెప్పి వెడలీపోందొడలొను. అంత .నాకాళవాణి 
6 శకుంతల చెప్పుమాట నిజము. ఈమె నీ. కార్య. వీంయ 'నీ.కుమా 
రుండు, వీరిని .భరింపవలయు ) నని .పలిశెను, అప్పుడు రాజు 
లో కాపవాదభీతిచేత దా న “మ్లెటుళనివానివలె 'నటించితి నని. చెప్పి 
శకుంతలను సర్వదమనుని సగౌరవముగ గ్కహించెను, 'సర్వదమనుండే 
భర తుండు, 

'అభిజ్ఞానశాకుంతల కథాసారాంకము : — దువ్యుంతమహోరా 
జోకనాండు "'లేడిచెంటం దగిలి రథముమీ (ద 'మిక్కిలలిదూరము పోయెను. 
లేడిపెని" బాణము" జీయంబోవునపు, ణా శ శ్రమప్రా ప్రాాంతమందళలీబుషికునూ 
రులు శరాజూ! ఇది ఆశ. శ్రమమృనము చంపవలి? దని చెప్పిరి, 
రాజు వారిమాటలు విని యెక్కచెట్టినవాణమాును - "డీసి రథము: డిగ్లి 
కోణ్యా క ,ముమును జాడంబోయొను, . . ఆళ్ళ మమునంచు6 గణ్యకువార 

శేల డనియు, కన్యయొక్క ప్రతిజాల్య హాముల నివారణనిమిళత్త 
మెచ్చటికో' 'వెశ్లిననియు, ఆయనహయరు' శకుంతల "యా. (శ్రామమందు 
నున్న దనియు వినెను ఆ శ్ర శానుమునందు€ 

జెట్లకు. నీళ్లు. .పోయుచున్న మస్తు తాప ప సక్షస్థ్యకలు కనలుడిరి, 
వారీలాశ . నొకతె శకుంతల మిగిలినవారు అననూయయు, 
ద్రీయంవదయు. నను నా మెచెలీక _లెలు.. రాజు చెట్టుచాటున జాలి: 
యుండి వారీసం భావహణము, వినెను, వరిలో శకుంతేలయందు నాతని. 
మనస్సు త లెను, కాని యామె త్రైహ్మణకన్యక యేమో యన్న 
సంశయ . మాతని చోధించుచుం డెను, ఇంతలో శకుంత లముక్లిము 

పోయిరి. 

బొొప్ప్రుకొని పోవ 

బ బ్రవేశించినకరువాత ను 

అభిజ్ఞా జా న శాకుంతలము. 

కొన్నట్లు ఈణబాొలుని యువరాజును జేయుము) "అని చుట్టును పద్య శ్రాంతిచేత నొకతు మెద తిరుగంజొాచ్చెను, "ఆమె భయ 

పడెను. తాను బయల్పడుటకు నదియె మంచిసమయము గదా యని 

తలంచి రా.జాభ్రమరము నదల్చుటకై ముందునకు6 బోయెను, ఆతనిం 

జూచి :ళశకుంతలకు న్నా కృేనువిరుద్ధమైన వికారము కలిగను, ఆమె 
నీచే మాటాడకుం జెను గాని అననూయా ప్రియంవద లాతేని గౌర 

వించి కూర్చుండంబెట్టిరి వారితో సంభాషించునెడ నననూయవలన 
నాతేనికి 'శకుంతలయొక_ వూర్వజన్మవృత్తాంతము 'తెలిసెను, ఆమెకు 

కణ్య్వుండు వివాహము చేయందలంచినాం డనియు6 చెలిసాను, ఇంతలో 
వెనుక(బడ సిబ్బంది వచ్చినందున నొకగజము ెదరి యా శేము 

నగా బి ఇ ( (Uy) 

ప్రాంతమును ధ్వంసము చేయుచున్న దని విని యందటును వెడలి 

రాజు ఆ శ్యేమమునకు చెలుపలనున్న తనశిబిరమునకు6 

బోయెను, కకుంతలమి(దివలప్రుచే రాజునకు 'జేంటటమోింద మనసు 
వోదయ్యె, అందుచే వేట, ప (సృయతక్నృము లన్నియు మూనవలనీన దని 

యాత (డు తననేనాధిపతిని బిలిచి యాజ్ఞపించెను, ఫకుంతలను -జాచు . 

టకు. మరల నా శ శ్రీనుములోేనికి శమిమిప.మి దం బోవచ్చు. నని :తన 
మిత్రు డైన విరూమపనితో నాలోచించుచుండణ్యా న్నా శమ 
ములోనుండి. 'యిద్దజు: బుషికుమారులు వచ్చి * కణ్యమహార్షి యాళ్ళ ప 
మమందు శేనందున 'రాక్షు సులు - మాయిష్టికి విఘ్నము. గావించు 
చున్నారు. కావున మిరు వూయా. శ శ్రమమునక్తు వచ్చి కొలందిదిన 
ములవణుకును . మము శాపాదవలయును?' అని వేండిరి. అందునకు రా 

బ్రయత్నింపంగా శాజధానినుండి "రాజమాత 
సెలవు పృకారము 6 సంటికి నాల వదినమున పు తృషిండపరిపొలన 
మును ఉపవాసము కలదు, 'నా(టిదినమునకు నీవు తప్పక రాన లెను 

"అని: చా. ర్త, ద వచ్చెను, ఇట బుషులయా జ్ఞ? అట తల్లీ యాజ్ఞ, రెండును 

విదూవుకునిని క ాబనూత తనకుమారునిగా 

ఛంచుచున్న ందున, పు తృకృత్య మును దీర్చుటక్షు రాజధానికి విదూస 
కుని€ బంపి రాజు శాను బుపి కార్య మునై యా (శ్రేనుయనకుం. 

బోయొను, అ _్రోనుమునకు బాధ కలుగకుండం దన వెళ్ళమనుగూడ 
విదూనుకునివెంట నగరమునకు బంపి'వై చెను, 

అట శకుంతల విరహవేదనతోం గృశింపదొ'చ్చెను, ఆమె 
సు: లీసంగతీం గనిపటిరి. ఒకదినమున సఖులు ముద్టరును ఒక .లళా 
మండప మునందు6 గూవ్చండియుండిర, శకుంతలను పరుండంభెట్టి 

“1. సంస్కృత భారతముయొక్క యిచ్చు పడిన ప చ్రుళు లీప్పుడు చాల్దు ట్ల కానవచ్చుచున్న వి, ఒకటి కలకత్తాలో చు తాపచభం ద గారిచే నచ్చొ_త్తింపంబడినది, "శెండవది. బొంచ్వాబిలో. వ నాగరాతరమలతో నచ్చొ త్తింపంబడినది. . 
శ్రా'మరములతో “నచ్చొ శింపంణినది. 

చ్దలచే “దామీణాత్యపాశానుసోర ని . నాగ రాకు కమలతో -నచ్చుచేయళబడినది. 

మూ౭డవది వెన్న పట్టణమున . “ఆం ' 

విధముగనే ' ముండును. 

ద్ర రాయి 

దీనినీ" గణపతికృష్ణాకి, ప్ర పతి యందురు, 
నాలవచి యిటీవల కుంభళ్టూూణములో 6 గొందటు మధ్యముత 

"మొడటి : మూ(డుకూర్చులును సాధారణముగ నొక్క. 
. ఈ ౪ యూండీఆ టిలోేను 'శకురతలాఖ్యానయు | ఒ౮=ఎవంఅథ్యాయము మొదలు. ౭రో-న అధ్యాయమువజుకును వర్తింప - బెడియాన్న్యది..  తంభ్లసూ ఆయు కూన లే మ్యాత్త్యయు కారా జ అధ్యాయము మొదలు “౧౦౦వ. 'అధ్యాయమువజకు నున్నది, 'ఆంభ ఎఎ మునందు. శపంకలా ఖ్య్యాన :మ్వాదిషర్థ్యయు చతుర్థాశ్వాసము సందు ; నర్లీ ఇషటఢినది, 

ముఖ్యముగ భార్యయొక్క_ యోగ్యత సంస్కృతం ధ్రుభారతమలలో. మిక్కిల్ చక్కంల వర్తి రింపరుడినది.. 

ధ్ర మహాభారత 
సట్టలేే శకుంతల _దువ్యంతునితోం జెప్పినమూటలు, 

కాం . on 



ఆ భిజ్ఞాన శాకుంతలము 
'అననూరా వ్రీయంవదలు. శై తో్యోపచారములు చేయుచు? దిన్సుణా | 
చనామెమనసులోనిమాటం గనుంగొనిరీ. వారు ముురును ఆలోచించి 

ఫకంతలచే రాజునకు నొక పృణయప, త్రిక వ్రాయించిరి: ఈలోపల 
రాజు కొంత విశ్రాంతి పుచ్చుకొనుటకు బుషులవలన ననుజ్ఞాతుండై, 

మనసునందలివిరహవ్యథ మాన్సుకిొనుటకు శకుంతల యొచ్చటి నుండు 

నని యాలోచించి, సఖ్మీత్రయ మున్నమండపమునకు6. బోర్యి. 

చాటున గూర్చుండి వారివట లన్నియు విని సంతసించి శకుంతల | 

తనచే రచింప(బడిన ప, ణయపద్యమును. చదివినసమయమంగు. వారికి! 
బ్రత్యక. మయ్యెను: అననూయా ప్రీయంవదలు. శకుంతలాదుష్యుంతు | 

లకు ననురాగము కలీప్కి వారి నిద్దజను నచ్చటనే. విడిచి. చదళి |: 

పోయిరి. శకుంతల వెడలంబోయొను; రాజు శకుంతలను చేయి పట్టు 

కొని మరలీంచెను, అంత నామె *పౌరవ!' మర్యాద కాపాడుము, 
చేను నీయడం (బ్రణయము కలదాన నైనను స్వతంత్రను: కాను 

నాతండ్రి నన్ను నీ కీయవలెను ? అని. యసెను, అంత రాజు 
ఈ నీవు. నప డవలదు, ఫూర్వరాజకన్యలు స్వతంత్రలై "తె: గాంధర్య | 
వివాహూమున( దమ కిష్టమున్నలరులను: బెండ్లి యాడిరి, వారితం డు 

లందులకు వారి. నభినందించిరి, * అని ప్రత్యుత్తర మచ్చి. యామ 

ముద్దు పెట్టుకొనుటకు నామెముఖము పెకి నెత్తెను ఆమె సిస్ట్రచేల దల 

వం చుకొనెను. ఇంతలో నాశ (శ్రమములోని వృద్ధతాపసి రై మమెన: గొాత్రమి 

శకుంతలయొక్క శరీర స్థితిని 'పచారించుటకున ఆరోగ్యమునకై: తీర్థ | 
మిచ్చుటకును ఆ. లశామండపమునకు వచ్చెను, ఆమె. వచ్చుచున్న దనీ 

సీ శకుంతల రాజును. పొెదచాటున దాచి తొౌను గొతమి. తెచ్చిన | 

కను దీసికొని యామె ర మనంగా నామెవెంట: వెడలీపోయెను, 
ఆత రాజు పొదచాటుననుండి వచ్చి శకుంతల వెళ్ళినందునకుం 

జొంతించి సవనరక్షణమున కై వళ్ళి పోయెను,. 

[శకుంతలా దువ్యంతులకు గాంధర్భవివాహము జరగాను, ఆమె 

గర్భవతి యయ్యెను, సవనకార్యము పూర్తి యెనందున బుషుల 

యాజ్ఞ ను బొంది రాజు కణ్వమహర్షి తిరిగి రాకమునుపే "తేన నగర 

మునకు బోయెను, పోవునప్పుడు శకుంతలచేతికి దన పేరుగలరత్న 

ములయుంగరము నిచ్చి, యందలియక్షరములను దినమున కొక్కాటి' 
చొప్పున లెక్క పెట్టుచుండవలసిన దనియు, చివరయక్న్షరము లెక్క .| 
"పెట్టువజక్ నామెను తీసికొనిపోవ రాజధానినుండ్' జనులు' వచ్చెద | 

జెప్పి వెళ్లెను. ఈకథ యంతయు జరటకు. రమారమి ఆటు. | 

దినములు పట్టియుండును. 1. 

రాజు హ స్టినాపుర మునకు: వెడలిపోయిన. దినమున శకుంతల 
వివశచి. త్త్యయె కుటీరమునందు6 బరుండియుం:జెను,.. అప్పుడు దుర్వాస. 

బుసి.. భిక్షకు వచ్చెను. కాని శకుంతలచి త్ర త్త మటు. లేనందున. నామె. 
యాతనిక్షి. ఫికు 'పెట్టదయ్యెను, అందునే 'నాతనికి నగోపము. వచ్చీ: |; 

6 నీ వెవ్వనిని తలంచుచు నన్ను నగౌరవము . చేసితివో యాతడు 

న క కేస =. 

క్ట 

| 

౧౯౧౯ 

నిన్ను గుర్తి రపకోపోవునుగాక * యని" శపింనేను.. ఈళాప మా'మెకు 
వినలడలేద్యు' కాని' యా'మెబెలిక: ల్హై లన యననూయాా. ; వ్రీయం 
వదలు' వినిరీ: వారిలో% బ్రియంవద వెళి దుర్వా'సబుపి, కోపమును 
దీర్చి “ఏదైన నగ గర్తు చూపినయెడల. శాపము" పోవును” ఆని 
యాళనివలన శాపశాంతి వరము వడసెను, వా రీస సమాచారము శక్రం 
| తలకు. శెప్పణేదు, 

' తరువాత గణ్వుండు వచ్చెను. ఆతని. కషప త్ర తే: కాలయం. 
| దశరీరవాణివలన : శీకుంతలాదువ్యుంతుల వివాహుసమాచార' మంతయు, 
నామె గర్భవతి యనియు బెలిసెను, ఆండుపిల్ల లు పుట్టింటం 'బెక్క్లు 
; దిన౦బు లుండరా దని వంటనే యాతడు గౌతమిని శార్ బ్ఞరవ 
' శారద్యశు లనువారిని వెంటనిచ్చి శకుంతల న శ్రవారియింటికి. 

'బరిపెను, వెళ్లునప్పు డననూయా ప్రియం వదలు. “నిన్ను నీభర్త | 

 గుర్తింపంేని యుంగరము చూఫపుము* అని శకుంతలక్రుం జెస్పిరి, 
[ఈమె మార్చ్జమునందలీ శ కాన తారమునందు శచీత్రీర్ణమునకు వందన 
'మాచరించునప్పు 'శడామెకుల చేయకుండ నాయుంగేర మానీర్ళ లో 
_బడీపోయెన్ను, 

బుషిశిష్యులును, గౌతమియు శకుంతలను" దీసి సకొనిపోయి రాజు 

“నకు ఈ నీభార్య ఈమె గైకొనుము* అనిరి.. 

'డసటచే నామెను మజచ్వీ దీనిని, వివాహ మాడినట్టు నే నెటు 
'నని యామెను నిరాకరించేను. శకుంతల తిన చేతియుంగరముం జూప6 

' బోయెను, . కాని యది' (వేల లేనందున జిన్న్యవోయ్యి రాజునకు6 దమ 
! ప్రణయకాలమందలి. కొన్న ర్త రులల జె ప్పెను* కాని: యాతేనికి' స స్మృతి 

రాదయ్యె. అంత బుషిశిష్యులు “ఈము నీఫార్య, ఉంచుకొనిన. 

నుంచుకొనును 3, వెడలంగొట్టిన. విడలంగొట్టుము:)' అని' చెప్పి యా'మెను. 
విడిచి ఇళ్లుదొడం6: రాజు: తనప్రరోహి తని: ధర్మ సంచేసొ మడి 7ను.. 
ఆతం డిట్లు' సమాధానము చెప్తె ప్పేనుః' * నీకు మొదటికొడుకు చక్రవర్తి 
లకుణములుగలవాండు. పుట్టు నని చెప్పబడియున్నది; కావున మూడు 
వజికు నీమెను: నొయింట నుంచుకోనియెదను.. పుట్టినపిల్ల వాండు చక్క 

వర్తిలకుణములు గలవా౭డేని: యామెను నీవు వీభార్యగా. కృ గృహీంప' 
| వచ్చుమి. [ఆమె యావలికో వెళ్లే గా! నామెతల్లీ యగు మునక వచ్చి. 
' యామె: నాకాశమార్షమన6 దీసికొ నిపోయెను]. 

రాజు శాప్రోప పాతు. 

PS క్ర రీర్ణమాలోం సానా నొకచేంప మి07ను, . 
నో 

దొరశేను; వాడు. జాని: నమ్లచుండంగా రాజభటులు: వానిని బట్టు 

కొనిరి దొంగ యని: తలంచి వానిని రాజభటులును,.. వారినాయకల 

! డును: శిక్నీంపచెంచిర. ఆయుంగరము. రాజుగారికి జూపుటకు నాయ: 
కుడు తీసికానిజెన్లెను.. ఆయుంగరమును. జూబినతోడచే రాజునకు... 

-సేల్క్కూజనినట్లు. స్మృతి వచ్చి. శకుంళలవివాహవిపషుయ మైనయుదంత. 
'మంతయాం గనులం గట్టిన. ట్టుం డెను. ఛై _స్టవానిని విడుదలచేసి వానికి 

1. ఈనిషయములు' రరగమవైం గానరావు;. ప్ర ప్ర వేశీకయలవలనన్కు కథాసందర్భ మజీలనను. ప్రే క కకక అకాపారచుకొనవెను,. 



౨౦... అభిజ్ఞానశాకంతలము 
బహుమతి చేసెను, అప్పటినుండియు - రాజు -.విరహతాపముచేతను | రంగముల మూలమునన్వు పృ సంగములమాలమునను (ప ప్కదర్శింపయబడినవి,. 
పశ్చా త్తాపముచేతను - పొగలంజొచ్చెను. . . ఇంతలాల్లోం గాలెనేము లను | భారతమునందు రాజు దొంగవలె. ఖతితోం చాజిపాసును. _నాటకము' 

. టైత్యులను జంపుటక రావలసీన దని ఇంద్రు,ండు చువ్యం తునియొద్దకు నందు. నాతండు బుషీఫు త్రుల ప్రార్ధనపై . నాశ మములో6 గొన్ని 
రథ మిచ్చి మాతేలినిల:బంపంగా నాళ6.డిం చదునియొద్దకు వచ్చెను, దినము లుండి వారివలన ఇల్ట వాటే వెళ్ళును. 

(మేనక శకుంతలను దీపీకొనీపోయి స్వర్ణమునళును" భూలోక RCE , + ఛెరడవమార్చు దుర్యాసబుషిళాప ము భారతకళథానకము 
మునకును నడుమ నున్న కింపురుపుపర్వత మె మెన హేనముకూటప పర్వతము. నందు కాళిదాసునిచేం. జేయంబడిన . ముఖ్యమైన మా ర్పిదియే యని 
పె మారీచ (కళ్యప బుషి యొక్క ఆశ్రమములో; నుంచెను. అచ్చట చెప్పవలసియున్న ది, భారతకథయందు దుమ్యుంతుండు. మొదటినుం 

నామె చ్రసవమై ఛాలునిం గనియె, . అతనికి" నాతని సత్త్వమును | డీయు నసత్యసంధుండుగన్వు మోసగాండుగను కాన్పించును, పట్టణ 
బటి యప,టివారు. సర్యవమనుం డని యేరు పెట్టిరి): మునకు _ వెళ్లి నతోడశే నిన్ను. చెచ్చుటకు జనములను ' బంెద ). "సని 
లు ఇ 

ళకుంతలతో నాతడు చెప్పను, ఇట్లు చెప్పునప్పుడే యాతనికి మన 

సునం దక యుద్దేళము పెకి మణియొకయుద్దేశ్రమ కలీ? ననుట 
స్పష్టము. శకుంతలను పట్టణమునకు దీపికా నిపోవుటకు జనులు వలయు 
నన్న నొ, శే శృనుమునకు చెలుపలానే యాతని సెన్య ముంతయు నుండెను, 

. . కణ్యుం చక్ర మమందు' లేనందున శకుంతలను తీసి సికొనిపోవుటకు వీ పీలం 
శెండు కథలకను గల "ఖేవము : a "భారతములోన్లి. మూల. | లే దనుకొనిన నాతడు వచ్చినతరువాత నాతని యాజ్ఞ నొంది తీసికా 

కథయు నాటకసంవిధానమునకు ననుకూల మెనదిగ నే యున్నను కాళి వచ్చుటకు గొందజి నచ్చట నుంచి, వెళ్ళ ౧హాడదా $. తరువాత. రాజు 
దాసు డందు గొన్ని మార్పులు = చేసి దానికి వన్నె తెచ్చె ననుటకు | తోెమ్రిదిసంవత్సరములవజకును, శసంతల వివాహముసంగతి జ్ఞాపక 
సందేవాము . కేదు. పెని యీయంబడిన రెండు కథలను ముఖ్యముగ ముండి యే యామె యేమియెనదియు గనుగొనినవాండు కాడు, పిదప 
గమనించితి మేని వానిలో ముఖ్యమైన కథా'భేదములు- శాల్టుతావు | నామె ప్రుత్రు త్రునితోలహడ. వచ్చి: . వివాహవివయమును గుటించియు, 
లందు గానవచ్చును. .. లం... | . యావకాజ్యమమననజేంచియా జూపకముచేయంగాం చెలీసీయు వారిని 

TT నిరాకరిం చెను. ' కావున శకుంతల 7 "చెప్పినట్లు అత డసత్య'సంధుండుగ ౬ 

గానవచ్చుచున్నాండు, ఇదియు6(గాక ఆక్షణమునందు మనసును 
పట్ట లేక శకుంతలను పరించెచనేకాని యామెయందలి నిస్నీమే మచే! 
గా దనియు. దో6చును. 6 ఇన్ని దోవములు గలవాడు నాయకుల 
డుగ6 బనికిరాండు, అతేనియందు నీదోపుములు.. 'లేకండంజేయు టె) 
ట్లని" "తలంచి కాళిదాసు డీమార్చు చే నెను, రాజు శకుంతలాసంబంధ 

మును వెంటనే మజిచిపోవుటకు దుర్యాసళ్ళాపమును కల్చీం'చెను, 

రాజు త ఫోవనముననుండి _ వెడలీపోయినదిన మే దుర్వాసళ్ళాప పసమా 

చారమ్లు. జరగినది, ఆతం .డా దినముననుండియే యంతయు మజచి 

దుష్యంతుడు కాలెనేముల సంహరించి యిం ద్రుః ని వీడని 

తిర? భూలోకమునకు వచ్చునప్పుడు త్రోవలో నున్న మారీచా శృ 
 మమును దర్శింపంబోయొను, అచ్చట దై వైవవళేయనం _దనభార్యాపు త్ర తులం 
గలసిక్రొ చెను!, - 

౧ 'మొదటిమార్చు. నాయికా నాయకు లరాగోదయమునకు 
ననురా గాభివృద్ధికిని.. సంబంధించినది, :- + మహాభారతీమునందు దువ్యుం 

తుండు. శకుంతలను. 'కటీరములో నొంటిగ్లాయ జూచి మోహీంచిం. నీకఘుం 

బుట్రినకుమారునకు రాజ్య .మిచ్చెద. నన్నలంచ మిచ్చి గాంధరషమున. 
వివాహమాడును, ఈవ్య్యాపార' మంతయు నొకటిళరండుముపహూ' "ర్త 
మలలోల€. బూర్తి యగును... ఇందు రాజుయొక్క నిర్వా రాజాను. 

రాగము కనుపడు-నే కాని శకుంతలకు రాజా మెలల ' చే మ. గానరాదు., 
కానవచ్చినంతవజకు 6 నాకుమారుని యావరాజ్యాభిపి క్ష కుని. జేసిన 
గాని. నిన్ను చెండాడి? నన్నందున. సవ్యాజముగ ౬ గానవచ్చునే కాని 
నిర్వా న్ ప్రేమ లేదు. నాటకమునందు నీ "చైను పరస్పర వై మెనట్లును పోయెను, కావున నామా మరమంసంఖ్య ఫూ ఫూ _క్రీయగవజక నాతండు 

నభివృద్ధికిని "పకిసూర్లకకను. అయిచాజుదినములకాలము పట్టినట్లు శకుంతల యాతనియొద్దనం 'బోయినప్పు డామేను. స ర్థింపక. నిరాక _ 
చూపి 'నాయికాన్తాయ[లమనంబులందలి భావోదయాదులు. బేజువేటు. రించుటయు సుసంగతము లే, _దుర్వాసళ్శాపము రాజా 'స స్మృతిపథమును 

య. శకుంతలను గులించి: ఈ. "నాటకమునం దున్న కథవంటి. కథయే పద, న పురాణమునందు స్వర్షఖండమున ౧ అధ్యాయములలో 
గలదు, . అది శారతకథవ'లె 'నుండక్క 'ఉంగరముతో స సంబంధించిన కథగలి॥ అభిజ్ఞానళాసంకలక థన పోలియున్న ది, ' కావున? నొందటు 

| కాళిదాసు డీకథయంతయు. నీ ఫురాణముననుండియే . గ్రహించ నని, కలంపవచ్చును.. కాని! పదపురాణము కాళిదాసునక్రు దరువాతీది' 
యని" ఇప్పుటకుం దగిన ' "కారణము: లుండుటచేశన్ను ఈ కథ గల స్వర్షఖండము Ga త్రరచేశిప పృతులలోమా శ్ర ముండ్కి దకీణదేళ. 
ప్రతులలో .శేపండుటచేతను (చూడుయ్య 'పూనాల్లోం (ట్రకటింపంబడిన' అనందా ఫ్ధ శ్రమము ద్రణాలయములోని పవ ద్యపురాణము) పద్మపురా .. 

.. ణము వ్రాసినవాండే?. _నాటకముననుండి ' కథను: గ్రహించే. ననుట స్పష్టము... ఇదియు (గాక " యొక ప ప్ర తిలో6 గానిపించి -యొక జ ప ప్రతిలో 
| శేనందున గ్ర ప్రషీ ప ప్తమైన- దనియం కెప్పన్గద్నును; అనంగ్లా. వెనుకనుండి. యెవరిచేశనో, వా యయబడి యంద కేర్చయడిన. దని భాకము pe 



అ జైన కాకు ంత లము 

బూూర్తిగ న్నా క్కమించిన దని చూపుటకు గవి పంచమాంక ప్రారంభ 
మున నొక చిన్న రంగమును పృదర్శించినా(డు, 
భావగర్భితముగన్కు భావభరితి మగను, సరసముగను ఉన్నది. రాజును, 

_ విదూవకుండును కలసియుండ సంగీతళాలవై స్రననుండి యీ క్రింది 

పద్యము వినవచ్చినది.___ 

6 అఫ్ ఇవమహులోలువో తుమం 
తహ పరిచుంబిల చూఅమంజరిం, 

కమలవసఇ మె త్తణివ్వుదో 

మహుఅర విమ్మ రిఓసీ జం కహం.1 ) 

ఇంకముందు నీయంబడు భాపాంతరములు ఛొాయికముగ 
శ్రీవీశీశలింగకవిగారి శాకుంతలముననుం డియీ యాయ 6బడ్తిస్తవి, 

ఈపాట హంసపదిక యనునామె రాజును ఉద్దేశించి పాడెను, 
క నాయం దొకప్పుడు ప్రేనుకలవాండవై యిప్పు డన్య ప్రీ చే పీ మే 
నన్ను మటచిపోతి? వని దీనిభావమ, ఈభావము రాజు గృహిం 
చెను గాని హంసపదికచే నుద్దేశింపయబడిన యన్య స్త్రీ తనరాణి యగు 
సుమతీ దేవి యని తలంచెచేకాని, ఫకుంతలనుగుటించిన వృణయ మాత 

నికి చెంతమాత (త్రమును జ్ఞప్తికి వచ్చినదికాదు. శకుంతలాపియోగము 
స్ఫురింపకపోయినను రాజునకు జెప్పరానట్టి యొకవిధమైన మనో 
వ్యథమా శ్ర, తృము కల్తెను. రా జిట్లనుకొనియె ;___ 

రాజా - (అత్త గతమ్ ) కింను ఖలు గీత మేవం విధార్థ మాక 
శ్రేష్ట జనవిరవాద్భ తే ఒపి బలవ దుత్క_ం8తో ఒసి, అథవా" 

6 రమ్యాణి వీక్ష్య మధురాంశ్చ నిశమ్య శచ్దా 

నృర్యుత్చుకీభవతి య త్ఫుఖితో ఒకి జంతు 

అది యెంతయు . 

౨౦౧ 

త్ర చ్చేతసా. స్మ సరతి నూన మబోధప్రూర్వం 
భావస్టి విరాణ్లి జననాంతర ఫౌహృణాని. క 

[ఇతి పర్య్యాకుల (స్తీ స్తీవ్ద తి 2 

| ఇట్లు శకుంతేలావివాహవివ యము రాజునకు. బూర్వజన, వ్యాపారము 

వలె; బూర్తిగ మజఫునకు, వచ్చినదిం అకారణముగ మనసునకు 
వ్యాకులత కలీగినయెడల పూర్యజన మందలి సంసారము డానికి. 

గారణ మని సాధారణముగ ననుకొనియెదరు, అక్కే రాజు తనమనో 
వ్యాకులతకుం (బస్తుత జన్మ సౌహోార్షము కారణము. గాక జనాంతర 

సౌహోర్లము కారణ మని తెలంచుచున్నా (శు, 

ఈలాగు శాపప ప్రృభౌవముచే రాజు పూర్వవృ త్తాంతము మజుచి 

నందున నాతనిని అఫక్యడోన మంటదు, . అతని'సచ్చార్మి త్రము నకు 
భంగము కొలుగకుం టెను. కాని వట్టిశాపసమమట్టునకు( దెచ్చి సెట్టి 
యూారకుండినచో రాజునకు నెప్పటికిని శకుంతలావివాహవివయము 
జ్ఞప్తికి రాంజాలదు, కథాచమత్కారమునకు భంగము కలుగును: 

కావున అభిజ్ఞగ (గుర్తుగ) నుండు నుంగరము క నంబటేచినప్పుడు 

రాజునకు బూర్వసమాచార మంతయు 'స స్మృతికి వచ్చు నన్న శాప 

విముక్తి విధానము చాతుర్యమతోం గల్పింపయబనినది, ఆయుంగరము 

క క్రృతీర్థమునం బడుటయు నొక బె స్పవానివలన రాజునకు మరల. దొర 

కుషటయుC గాళిదాసుని ప (ప్రృతిభావిలాసమువలననే, ఇంత యేల? అభి 

జ్ఞన మైన యో యంగుళీయక'మే యానాటకసంవిధాన చాతుర్య 

మున కంతకును మూలాధారము, అందుచేతశే యా నాటకమున క్షభి 

జ్ఞునళాకుంతలే మన్నే న్స వచ్చినది, 

1, ద్విపద కొ, కొ త్తపూ6దేనియ. గ్యోలంగ నీవు చిత్తంబునను గోరి స్వచ్చ నపుడు 
కొ ప్రోమ్యవివిరిటేనెం నోర తీరరగ్య నమ్మాడ్కి హాయిగ ననుభవించియును, 
నిఫు డీవు మధుపమా ! యింతలో నిచట్క నపరూప మెన యీయంబుజవసతి 
మజగి సుఖించెడుమాత్రన యెట్లు, మజవంగల్లీతి తొంటిమావిమం జరీని, 

ప్రీయజనవియోగము. లేకయు చే నేమియు. దోంచనివాండనుగా నున్నాం 
ర రాబు _ [తనలో] అది యమ కాని సశార్థమును విని 

డను, అట్లు కాదు. 

(వీళేశలింగకవి ), 

గీ, ము న్నెజుగకయు మది నంటు పూర్వజన్య, ౩ భవ్యసఖ్యముల్ స సరణకు వచ్చు గాన 
జనుండు నుఖితు. డయ్యు సురూపచయము గనియు, 'సుస్వరంబుల వినియు నుత్ఫుకతC గారిచు, 

[అని యాకులపాటుతో నుండుచున్నా డు] 

8, ఈ నాటకము నకు గలకత్తాలో నచ్చువేనిన నాగరీ ప్ర తులలో. నన్నింటిలోను “ అభిజ్ఞానళసంశలమ్ * అనియు, ' _బొంచాయ్యి 
చెన్న పట్టణములలో బ్ర బ కటిం పంబడినవానిలోను “ అభిజ్ఞానశాపుంకలక్ ' అనియు. చళ్లు కలను, వాచస్పత్యమనందుంహాద నాటకము పే 
“ అభిజ్ఞానళన న్తలక్ 3 4 అనియే యున్నది. దీనివివగ మిట్లు ద్రాయయబడియున్న ది : జ్ఞ 

..లుబభావే అభిజ్ఞానశకుంతలమ్, న? ఈ నాటక ముపై టీక వా సినవాధీలోో 

నొక్కండైన వైఖానస (శ్రీనివాసావార్యుండు ఈ అభిజ్ఞానశాకుంళలక్ 3 అనుపాఠము"ే (గృహించి యిట్లు వి 

కథాభూ శాం శకుంతలా మధికృళ్యే కృ ళాఖ్యాయికా.., 

తలా మధికృత్య కృతో గ 
మె టన్ను క అఫిజ్ఞానశాసంతిల మును సమాసముయొక్క విగ 

6 అభిజ్ఞానకేకంతలా ల (శ్రీ అభిజ్ఞాయ లే కర్ర కరణి ల్ 

గ్రహము వ్వా వానినాయు ; 6 శకం 

గ,౦థ ఇతి శాకుంతలం = నాటకవి కేసవాత్వాత్ నఫుంసకం _ అభిజ్ఞాన ప్రాధాన్యం? శకుంతల _ శాకుంతలరాప 

గ హమునుగులించి పలువురు “పలువిధముల (వా సియున్నారు, 6 అభిజాన 
a స్మృతా శకుంతలా? 3 అభిజ్ఞానళకుంతలా ( శాకపార్థివాదివల్ 0 అని. కొందజును, “ అభిజ్ఞునం చ శకుంతలా చి (ద్వంద్వము ) అనికొందలును 

¢ అభిజ్ఞాణేన స సా శకుంతలా యనీన్ తత్ (చుధ్యనుపదలోపి ఏ యని కొందును 

a) — 

రి త్రాగ యున్నారు. 



' నాటకమందలి 

=౨ ౧0౨ 

3, భారతకథలోం గాళిదాసునిచేం జేయయబుడిన మూండవ 

మార్పు కుమార సం బంధ మెనది. కుమారుడు పుట్టినతరునాత నాత 

నితోయగాడ శకుంతల రాజునొద్దకు "వెల్లి నట్టు భారతమునం దున్న ది, 

శకుంతల గర్భృముతో నున్న ప్పుడే, యనగా నింకను పీల్ల వాడు 

పుట్టుటకంబూర్వ మే రాజునొద్దకుం బోయె ననియు, నచ్చటనుండి 

యామె నిరాకరింపండినతరువాత మారీ చబుసి.యమొక్క_ యా శమ 

ములో నామె ప్కృసవమై పుత్రుని గనియె ననియు నాటకమునందు€ 

గథ మార్చంబడినది. ఇట్లు చేయుటకు శెండు మూండు కారణము 

లున్నవి, పిల్ల వానితో యాడ దల్లి వచ్చియున్న యెడల తల్చిని 

గుర్తీ ంపకపోయినను చకృవ ర్తి చిహ్నింకితుండును, అమిత సత్తు (డును, 

దున్యంత ప్ర ప,తిముండును ఆస సర్వదమనుని రాజు తనపు తు తు నిగా 

గుర్తింపకయుండుట యసంభవము, గుర్తించినయెడల 'సంవిధానము 

నక భంగము కలుగును. గుర్తించియో లేక గ ర్తింపకయో రాజు 

కమారునింూడ వెడలలా స్పై నన్న యనౌచిత్య ప్రసంగము సంభవించు 

టయే కాక 'స_ప్తమాంకమందలి సర్వదమనునిబాలలీలావినో దాదిక భాగ 

మంకటికిని నాటకమునందుం బృసక్తి లేకపోవును. 

ల నాల్దవమార్చు కకుంతలాదువ్యుంతులను హేమకూటము 

మోంద6ి గళ్యపా శృమమందు6 గలుపుట. రెండవ, యమూండవ మార్చులను 

బటి యీ నాల వమారు వేయవలసివచ్చినది. 
టె ౧ బె 

చేటు మార్పులు :-- మని జెప్పండినవి కథానకమందలి 

ముఖ్య మైనమార్చులు, ఈ మార్పులు చేసీనంతనూ తయన మూల 

కథలోనుండి చక్కానినాటకము వలువడునా * 'దేలువడేరదు. 

ప్రృదర్శనీయ మైన య ప్రతిమనాటకరూప పము వచ్చుటకు నింకనుగ్రొ త్త 

కథలును, కొత్తే త్రరంగములును, కొ, త్తీపాత,ములును' కావలెను, ఈ 

చుథమ, పంచమాంకములనను, స స్పప్తమాంకమందలి 

Ww స్వల్ప థొగమునకుము మూలభారతమున ందు నాధారము 

ద్వితీయ తృతీయ చతుర్ధ వస్టాంకములు ప్లూర్రిగన్యు కొంచెము తప్ప 

మిగిలిన స ప్తమాంక మరత యును. కాళిదానునియొక్క. నూతనసృష్టి 

యనియే శెప్పవలసియున్న ది; అనగా నిందలికథయు, 

నాయకులు దప్ప నితేరప్నాత్సలున్కు రంగములును కల్చనలును నవీన 
ముగ గవివే ని ర్కింపంబడినవి, మొదట జెప్పినయంకములందుగహాడ 

నాయికా 

నూతనసాతృ్కలం కలవు, కాని మొ  త్తముమిందను గవికి మాలమందు 

నాధార మన్నది శండవభాగమునకు నా యాధార మైనను లేదు, 

. నాటకమునకు వన్నె పెట్టుటకై కవిచే ని _ర్తింపండిన నూతన. 

భ్రన మర ప (ప్రకరణమును కథా థ్రాసందర్భ మలల, ప్రథహాంకమందలి. 

. గలదుః : 

నటి కవి 
లు 

_క్షయె కదలినపు డొకచ 

ప్రీ యునిం గానక తల ల్ల డేల్లుచున్నట్లు క' నవచ్చునుః 

జీ 

అభిజ్ఞాన శాకుంతలము 

శకుంతల వడలీపోవున పుడు రాజును చూచుటకై కాలికి దర్భ గ్ర చ్చు 

కొన ననియు, బట్ట చెట్టునకుం బట్టుకొచె ననియు మిసలు క ల్పించి 

యా/గసబటయు, 'నాల్దవయంకమందలి శకుంతల యత్తవారియింటి! 

 బోవునప్పుడు లేడి యడ్డగించుటయ్సు నై దవయంకమందలి హంస 
పదికాగానమున్కు ఆజవయంకమందలి ధనమి తు ని నురణవా_ర్హయు, 

మాతలీ వచ్చి విదూపహకుని బట్టుకొని పీడించుటయు, చేడవయంకమం 

దలీ సర్వడమనుని మెడలోని తాయెతుమాహాతసిమును ముఖ్యుముగం 

బేరొ._నవలసీయున్న వి, ఈ చిన్న చిన్న వ్యా పారములవలనC గవి 

కథయొక్క పూర్వాపరసందర్శములను . చక్క_ంగ6 గల్పుటయేకాక' 

మానవునకు సడెలీయకుండ మానవాంతఃకరణములో నుండునట్టి 

యుదా _త్రభావములను మనోహరముగ వ్యక్తప పజీచియున్నాండు. గొప్ప 

మార్చులకం కె నిట్టి కొలంచి మార్చులలో నే రసభావములను చితి,౦చు 

పృతిభయొక్క_ మనోహారాకృతి దృగ్గోచర మను, ముఖ్య 
ముగ దృశ్యకావ్యమునందు నూజుపద్యములకం "కు పదిరంగములకం కొ 

నొక్క_హావభావము, ఒక్కనయనకటాకుమ్ము ఒక్క చిటునవ్వు ఒక్క. 

చిన్నమాట నూబురెట్లు కథా సౌందర్యమును, సంవిధానక మాధుర్య మును 

హాచ్చించును, 

శక్షనములమౌ ద జనులకు గల నమ్మిక ననుసరించ్చి వానిని గథలాోో6 

జేర్చి యచ్చటచ్చటం గవి మందు రాజోవుసంవిధానకమును య్రేకుకో 
లూహీంచునట్లు చేసి సీయున్నా (డు, రాజు తపోవనమునC (ట్రవేశిం 

పలణగే యాళనిచాహువు స్ఫురింప నాత( డిట్లనును ; 

6 కాంత మిద మాశ శ్రైమపదం 

స్ఫురతి చ బావన కుతః ఫల మిహాస్య, 

"అధవా. భవితవ్యానాం 

ద్వారాణి భవ న్లి సర్వత్ర, త,,1) [ ౧-వ అంకము, 

రాజునకు గలుగంబోవు మేలు; ('్రులాళ మీందువలన స్పష్ట 

ముగ సూచిం పంబటెను, 

నాల్జవయంకమందు శకుంతల య త్తవారీయింటికి బోవ నుద్యు 

కవౌకి 'తామరాకుచాటున నున్న తన 

“హలా చేక్ళ! ఇలిణీప త్త న్టరిదం బి సహఅరం అదేక్ట్స నీ ఆదు 

రా చక్క_వాఈ అరేడని! దుక్కుకం అహం కశేమి,2 * 

. కొంతకాలమువజకును శకుంతలక్రు గలుగంబోవు పతివిరహము 

స్రేకుకల కీ ౩.శకునము చెప్పక చెప్పును, 

“1 గీ. ఇది ప్ర శాంత. మా న్నాక్ఫీ వ నుపదము' దూడ్క నదశెడు భుజంబు ; ఫల మెట్టు లొదవు నిందు! 

అ ట్లినంగ చేల  ఛాగ్యంబు న అనర నున్న కాలమందు, సర్వత్ర త్ర మార్గములు “కలుసు. 

గ 2 . సభ! చూడు, 'శామరాకచాటున దాగిన లో మ్ యవల భుని గానక యాతురయె మ చృక్ష వాకాంగన హయాచున్నృది, దుమ్కరమును 
ఖ్ .. 



అభిజ్ఞాన శాకుంతలము 
ఇెక్రే సప్తమాంకమునందు రాజు మారీచాకృ్కమమున( _య్రైవేశిం 

. చినప్పుడు మగల దుష్యంకుని బాహువు అదరును, 

[ నిమిత్తం సూచయిత్యా ] 

“ మనోరథాయ నాళంసే కిం బాహో | స్పన్దనే వృథా, 
_వూర్వావధీరితం శ్రే శ్రేయో దుఃఖం హీ పరివర్తతే, లి 

నాయికా నాయక సమాగనుము త్వరలో నే కానున్న దని యీ 

పద్యము చదివిన లేక విన్న యే చదువరికింగాని ప్రేశుకునకుంగాని 

తోందదు? 

జి "చిత్య ప్రశంస వాలా ముఖ్యముగ నిది శృంగార కావ్య మెనను, 
నాయికా నాయకులనుగుటించిన  సంభోగవి ప (ప్రలంభళ్ళంగారరసమును 
వర్గించుటయే కవియొక్క్ల యు ద్రేళ మెనను, వినయమునకును అత్యుచ్చ 
నీతికల్పనలకోను; మర్యాదకును. భంగము రాకుండ నాటకమందలి 
సంభ హణములున్కూ వర్మ నములును రచింప(బడినవి, జెచితికి భంగము 
రాకుండుటకె కవివుంగవుయ పడినజూ గు త్త యధిక ప, ప,శం సనీయము. 
రంగముమిందను డ్రీ పురుషు లొక దం చాల్ కూర్పుండుట 

గాన్సి కౌణిలించుట గాని, ముద్దాడుట గాని యెచ్చటను గానరాదు. 
ఈ విషయమునందు నీతండు పాశ్చాత్య నాటక కారులచే ననుకరణీయు. 
డని చెప్పవలెను, దుష్యుంతుండును శకుంతలయు నేకాంతమునం 
దుండంగా నామె వెళ్ళీ (బోవును, దున్యుంతు6 డామె నాపయాచును, 
అప్పు డామె మర్యాదాభంగ మగు నని భయపడి 

6 పోరవ! రక విణఅం, 

6 పౌరవ |! వినయమును రశ్నీంపుము, ? అనంగా 6 అవినయ 
శీలుండవు గాకుము” అని యనును, పాపము దుమ్యంతుండు వినయ 
మునకు భంగము చేయందలం చినను మాక'వినూ (త్రము ఊరకుండువాండు 
కాం డని యామె యెబుంగదు! 

నాయికానాయకు లొకవోటం గొంతకాల మున్నప్పుడుు 
శృం గార చేస్టలకుం చావు కల్టుట స్వా ఫావికము ; మొద్దులవలె యూర 
కుండుట యస్వాఖావికము, "కావున గవి యట్టి స సమయమున వినయ 
భంగము కలుగు చేమో యని జే డేకుకులకు నో కలుగునంతవజకును 
గథా పృసంగము తెచ్చి పెట్టి, రెకని కనును, చమత్కాారకరమును 

అగు. ప్రసంగ మొకటి కల్పించి యా వినయభంగ ప్ర 

తేప్పించును. 

సీకాంతమునం దున్న ప్ప్రడు దువ్యంతు(డు శకుంతలను ముద్దు 
పెట్టుకొనం బోవును. ఆమె నాట్యముచేం దప్పించుకొనును, ' 
డింకను కొంచెముకాలము గడచిన స్వాభావిక మగ నేమి జరగవలెను ? 
నాయకుడు నాయికను బలవంతమగ ముద్దు ' పెట్టుకొ నవలెను, అట్లు 

అప్పు 

పృసంగమయను 

J 

ల 

బడిన యనోో 

౨063 

జరగ లేదని చూఫ్రట అస్వాఫావికము, జరగిన దని చూపుట అశ లము 
అనౌచిత్యము, కావున గవి గాతమియొక్క_ రాక యను ఆకస్మి క్ర 

ప్రసంగమును గల్చీంచి వారీ యేకాంతమునకు భంగము. కల్పిం చెను 
ఆభాగముయొక్క_ యాం ధ్రీకరణమమా త శ్రీ మిచ్చుచున్నాను. రంభ 
వి. _స్టర భితిచేత మూల మచ్చుట లేదు ?- : 

శకుంతల ___ ఆర్యా! ! ఇప్పుడు నన్ను విడువుము. మరల సభీజన 

ముల గని యనుమతంబు వడసీవచ్చెద, . 

రాజు ౬. ఆలాగుననే విడిచెదను, 

శకుంతల అనానను ఎప్పుడు € 

రాజు _ గీ లలన! యపరిశ్నీతీము గేములంబు నై న 

కొ, త్తఫపూంటేనె భృంగంబు క్రో కో లినట్లు 
నీమను గృ హయునంకేని చే ష్ 

తవిలి నీయధర సుధను చా వుపిదప, 

[అని ఆమెముఖము నె _త్తీబోవుచున్నాండ్యు, 

శకుంతల --- [ నాట్యముచే మోము త్రి ప్పుకొనుచున్న ది), 
[ తెరమణుంసన 7 

కీ చక క్రవాకకాంతా! నీ సప o నీ సహచరుని వీడొ_నుము, రాత్రి 
మాపించుచున్న ద. 

శకుంతల. .__ [ ఆలకించి తొ ట్రుపొటుతో ] క్ పెౌరవా! సండే 
హము లేదు. నా దేవా హస్టితిని చెలిసికొ నుట కై ఫూజ్యురా లై లెన 
గౌతమి యిచ్చటికి వచ్చుచున్న ది, ఆకొమలచాటున దాయి 
యుండుము, .. 

రాజు ఆలాగుననే [అని దా(సకొనుచున్నాడయ ], . 

[ అంత చేతను పాత శ్రుమును బట్టుకొని గౌతమియును సఖులును 
_్రువేశించుచున్నారు], 

ఎసీవాకమలలోే 6చద క కృవాకకాంతా ! యన్న యన్యో క్తిచే 
శకరంతలకు గొతమిరాక శ0పన వా రామెసఖులైన యనసూయా . 
ప్రీయంవదలే యని చదువరు లూహీంచియుందురు, ఇట్లు జొచితీ 
పోనణకుం గల్చింపంబడినయు క్రి కి యు, దానికి ననుకూలముగ 6 జెప్ప. 

శియు( గవిసార్వభె "ముని యద్భుతకల్పనాళ క్రిక్రి నిదర్శ 
నములు, 

శీకుంతేల మొదలగువాళు వెదలిపోయినతరువాత రాజు ఈవలకో 

“ముహు. రంసశిసంవృతాధరోస్టం 

ప్రతిమేధావరవిక్ళ గ్ వాఖిరామమ్, 

మ గీ, కోరను మనోరథం జు గొంచెమేని, వ్యర్థ మగ నో భుజంబ | నీ వది జీల? 
మును నిరాకరీంచినమేలె పూని యిపుడు దుఃఖముగ మాటుచున్న ది దుస్ఫహముగ, 



ముళ్లు మం'సవివ ర్రీ పక్షులాతమో్యోకః 

కథమ ఫ్యున్నమితం న చుంబితం తు,1). 

అని చింతించును. ముద్దు పెట్టుకొ న లేకపోవుట, రాజా! నీ 

తప్పు కాదు, . అది కవిసార్వభౌమ నియాజ్ఞ్య. దానిని నీవుమా త్రీ, 

ము ట్లతి క, మీంపం గలవు? 

"అందు ముద్దు పెట్టు 

కొనుట మొదలయిన వ్యాపారములు కూడ వని చాట్యళా స్త్రనియ 

శాకుంతలనాటకము దృశ్యకావ్యము. 

మము లుండుటచేం గవి వానిని తప్పింజెచే కాని యట్లు తప్పించుట 

బుద్ధిపూర్వకము కా దని కొొందణు నాదింపవచ్చును. కాని కాళి 

_ దాసాది మహాకవు లిట్లు పవిత్రమైన భృంగారమును _స్కదర్శించిరి 

కావుననే నాట్యశ్యాస్త్రయలయందు నట్టి నియమములు పుట్టుటకు 

గారణ మైన దని చెప్పుట న్యాయ్యము $ 5 కాని నిరంకుకు లగుక వులు 

జ ర ర్ల ప 

దని మా "హౌ శాళ్చక్యకు 

ఇదియు6 గాక జండు మనదేళమునం చే దెమ్ పాళ్ళాత్య దేశములం 

డేమి యీ 'శాకకంతలనాటకమును ,శ ృవ్యకావ్యముగ. జదివి పండితు 

మన ఫుర"*తీన 

పండితులు దానిని. పొగడినన్కు గెటీవంటి ' పాళ్చాత్యక'వి పుంగవులు 

దానిని తలందాల్చినను కావ్యము చదివి సంతసించిన వాశే కాని నాటక 

ప్ర దర్శనమును జాచి యానందించినవారు కారు. _ కానుని దీనిని 

దృళ్యకావ్యములలోన్వు _శృవ్యకావ్యములలోను శేవ్ష మనియే చెప్ప 
వలెను, _ మేము పేని చెప్పిన చితి యనునది యీ కావ్యమునకు 

లానందిం చుచున్నాశేకాని. దృశ్య కావ్య యుగ గాదు. 

(శవ్యకావ్యముగంగూడ మనత6  చెచ్చుటకుం గారణ మని. చెప్ప. 

ఇంకొకవి శేవము, 

మిక్కిలి జాగరూకతతో. బోషించినాండు. 

శ్రకుంతలాజన వృత్తాంత 

చెప్పును, 

పంకేసి యాతనితపమునకు విఘ్న ముకల్టించినవిధ మంతయు పన్నెచిన్నె 

లతో వర్శీంచును. ఇది యంతయు 'నస్వాభావికము, 
సప్త విడిచి. తనతల్లీ యొక్క వ్యఖిచారవృత్తాంత మంతయు నాయక 

- మంతయు. దువ్యుంతునకు క్షకకంతలరయే 

నకు వివరముగ6 జెప్వుట విపరీతముగడా * కావున ఈ కథను మనకచి.. 

దువ్యంతునకు శకుంతల సఖి మైన అననూయచే౬ .జెప్పించెను, ఆ: 
. వెప్పించుటలోను మొదటిభాగము కొంచెము చెప్పించి మిగిలిన ఘాగము. 

॥ . " వినయముచే నననూయ ఇెప్ప లేకపోయినట్లును, . రా జూాహీంచినట్లును |: |: 
/ _ 

చెప్పెను, _అభాగమిం. దుదాహరించుచున్నాము : ా 

కనంబడు కథాభాగమునందే కాక వినం 
బడుకథాఫాగమునందు: గూడ కవి శృం గారవర్షనములందు - 'నాచితిని 

' మహాభారతమునందు 

అంతియ కాదు, "మేనక వెళ్ళి విశ్వామి శ్రు, ని మోపొం 

అ భిజ్ఞాన శా కుంతలము 

| రాజు  మహానుభావుం డగు కాశ్యప్రులు శాశ్వత బృహ్మనిష్టుం డని 
ఇ a 2 చ్వసీద్ధి, అట్టివాని కెట్లు మా నెచ్చెలి క 6తు రయ్యెను ర 

అనసూయ దేవా! 

నామము గల 

యొుకండు కలడు. 

యాకర్ణి ంపనలయును, కౌళికుC 

మహో 

డని వంశ 
fn సడ ల 9 (ప భౌవ సంపన్ను6 డయిన రాజర్షి 

రాజు కలడు, వినియున్నాను, అనంతరము. 

అన --- అక౭డే మా చెలియను గన్న వాడు, కన్నవారిచే విడువ 

బకినయా మెను భబెంచుటమొదలుగా౫గల పనులు నిర్వర్హించుటం 

జేవీ పూజ్యు లగు కణ్బులును నీమెకు జనకు. లయిరి. 

రాజు  * విడువంబడిన * యను శబ్ద శ వణము చేతనే వేడుక పొడము 
చున్నది, మొదటినుండియు వినంగోరుచున్నాను, 

అన __ దేవర యవభరింపవలయును. పూర్వ మారాజర్దీ యాగ 

- తపస్సు: చేయుచుండంగ్యా దేవతలు భయపడి యా నియమము 

నకు విఘ్న మాచరింప మేనక యనునచ్చరం బుచ్చిరి, 

రాజు _ దేవతల కీ పరతపోభయకీలత యెప్పుడు. నున్నదియె. 
తర్వాత, తర్వాత, ' 

1దమును అన ఎ అంత నత్యంతరమణీయ మగు వసంత కాలమున. నున్యా 

బుట్టించు నామెరూప మును జూచిం 4... 

(అని సగము చెప్పి లజ్జచే నూరకున్న ది] 

రాజుఆపయిని "తెలియ నే. - తెలియుచున్నది, తప్పక యో పె యప 

రళ్ళంభవయ, 

ఇచ్చటి “అని సగము. చెప్పి లజ్ఞచే నూరకున్నది ? యన్న 

యొకవాక్యము వినయమునుగుణీం చి కవిమొక్క_ భావ మెంత పవిత్ర, 

-మెనదియో తెలిసికొనుటకు జాలును, ఇక్కడ మేనకకథ వర్ల నవివ 

యము “గాని నర్తనవిపషయము కాదు. నోట జెప్పవలసినడే కాని 

చేసి చూపవలసినది కాదు, ఆృవ్యకావ్య విషయ మే ' కాని దృశ్య కావ్య 

విషయము. కాదు. కావున నిష్ట్రము వచ్చినట్లు శృంగారము వర్లిందు 

టకం గవికి నిచ్చట. శాట్యకా ప్రునియమము లడ్డము రావు. ' “రంగ 

మందు ముద్దు పె పెట్టుకొ నవలదన్నా6డు, కాయలీంచుకొన వలదన్నాండు, 

నాయిక, కాని ముద్దుకాలలీంతలు వర్హి ంపవల దని. చెప్పలేదు. అయినను. సత్మే...ఏి 

జూచితి విచారింపండా? ఇచ్చట వర్ణన చేయుచున్న దొక' స్రీ: 

ఆమె యొక సరు షునకు దుటీయొక, క్రీ పురు ములక్ళం గార చేష్టలను 

వరి ంచుట వినయమునకు భంగకరము, | కావున నవి పుంగవుడు 

మగిలినథాగ మంతయు రోజే యూాహీంచుకొనునట్లు- చేసె 

'స్వభావవర్లనము కీల నాటక్షము తనన శకున 3 బతి 

'చింబముగ 1 నుండవలయాను, నాటకమందలి ప్కృనం గములు, ప్రైషకల 

. 1 శీ మాటి కధరంబు వే 

_మూంప్రవంకం ది ద్రిస్పిన కల్కి. మద్దుయాను, శేవన్నక రియ ము  ద్రిడలేకపోతి, 



అభిజ్ఞాన శాకుంతలము 

యనుభవమునకో సరిపోవు చుండ నలయాను. ఇదియే (శ,వ్యకావ్యము 

నందలివర్ల నావిషయ మైనయెడల దానిని స్వభావోక్తి యనియెదరు, 
ఫతొాలంకార గ (గృథికవర్శనములకంకు నొక్క_స్వభావో క్రీ కోభిత మైన 
వర్ణనము సహృదయులహృదయమును త్వరగ నాకర్షి ంచుకిె నును" 

శ్రేవ్యకావ్యమలయంచే స్వభావోక్తి కింత ప్రాధాన్య ముండ నియ 

స్వా భావికవర్షనములును స్వాఫావిక (పృదర్శనములును, ప్రసంగము 
లును దృళ్యకావ్యమునకు6 బాణముతో సమానము లని చెప్పవలెనా.? 
ఇందునుగుఅజిం చి చిత్రకారుండును కివియు "పెట్టుకొ నవలసినగుటే 
యొక్క_టయే. సృష్టియందుం గానవచ్చెడువస్తువులు గాని సంసారము 
నందు జరగునట్టి పృసంగములు గాని (ప్రృత్యమముగం గనులకు గాన 
వచ్చుచున్నవా యేమి యన్న ట్లుభయులును వర్ష ములతో జి ల్రింప 

వలయును, ఒకడు కజ్జలరూ పవర్షములతోడను, మజియొకండు శబ్ద 

రూపవర్ల ములతో డను “ త్రాయవశే; నింతియ భేదము, పటమును 
జూచి “పురుషత్తో. యన్న భ్రాంతి గలుగునట్టు చిత్రించినవాండు 
చిత శ్రుకారుండు, వినుచున్న "లేక _చూచుచున్నప్ర, సంగము నిజ మైన 
నయ్ యన్న భా భాంతి మణ మైనను కలుగునట్లు వర్తి ర్రించువా(డు కవి, 

కవిని గుర్తింపవలసీనగు రు ల"సేకము లున్నవి. వానిలో నిదె యొకటి, 

ఈ దృష్టితో. శాకకంతలనాటకమును చూచితిమేని యందు 
ప్రత్యమేముగం జూచుచున్నామా యన్నట్లు వర్ణ నములును హృద 
య 'తాదాత్త న్థ్రయును కోలుగ(జేయునట్టి చృుసంగములును గల రంగము 
లును పెక్కు_లు కలను, కొన్ని యు దాహర ణములను మాత మిచ్చట 

శేవలవర్షనములను జూడుండు: కు 

౧. రాజు చెంటందగిలినందున బ్రాణభయముతోం బరు గెత్తు 
చున్న లేడియొక్క్ల యో _క్రీందివర్మ నము. స్వభావోక్తికి నుత ్యష్టో 

చాహరణ మని చెప స్పవళెను. 

ఓ గ్రీవాభంగాభిరామం ముహు రనుపతతి స్యందశే ద తృదృష్టిః 

పళ్చాన్టేన ప్ర పృవిష్ట్ర శృరపకనభయా ద్భ్ఫూయసా వ్రూర్యకాయక్, 

దశ "రర్భావరీడః శ _్రోనువివృతముఖ భ్రంశిభిః కీర్ణ వర్ తా 
పళ్యోదగ గ స్లతశ్వాన్ట యతి బహుతరం స్తోకముర్వా్యాం ప్ర పృయాతి, 1 

(WU 

"ముగ వరి ర ంచినాయడు, 

౨౦౫ 

ఇందు లేడి తనవెంట. దగిలీవచ్చుచున్న రథమును తేజ తేపకు 

మెడ త్రిప్పి చూచుటయు బాణ మెక్క_డ వచ్చిపడునో యన్న 
ఫీత్రిచేత తనవెనుకశరీరమును ముందునకు లాగుకొనుటయు, తినుచున్న్న 

దర్భలను మార్గమం దంతటను వదలుటయు. భూమిని తాశకీ తాక 

నట్లుగ ెగురుచు వెళ్లుటయు కనులక్రు6 గట్టినట్లుగ వర్తింపంబడిన వి- 

౨. ఇమే గుజ్జములవేగమును స్వాఫొవికముగ వర్మింపంబడినది:- 

6 మ్సుక్తేషు రళ్ళి షు ని నిరాయత ప్రూర్వకాయా 
నినూ_ంపచామర శిఖా నిభృతో ర్థ పకర్లా, 

ఆత్గోద్దతై రపీ రజోఖి రలంఘనీ యా 

ఛావ మా మృగజవాతుమయీవ ర థ్యాః2 3 

పస్తములు సళ్లు చేసినపుడు గుణములు మేను సాంచి చెవులు 
నిక్కలెట్టి మిక్కిలి వేగముతో. బరు గెత్తుట రథము లెక్క్కు_ వారికి 
ననుభవవేడ్యముగదా * 

3౨. ఇటు' దువ్యుంతు(డు తన్ను . నంగీకరిం పక 

పోవుట్క అటు సరుశిష్యులు తమవెంట రావల దని అదలించుట తట 

క్రింద వర్ణించినాడు. ఆదృష్టి యేరికి జాలి పుట్టింపకుండును * 

“ఇతః ప్ర్రశ్యాదేశాళ్ స్వజన మనుగ౦ం తుం వ్యవసితా 

నీతా తిషే పైేత్యుచె ర్వదతి గురు శి బ్య గురుస మే, 
యి అ ఆక తీ పున ర్భప్విం బాహు పృసరకలు హౌ మర్సితవ " 

మయి క్రూరే యదత్తత్ సవిహమివ శల్యం దహతి మామ్.3 3 

౪ ఆజవయంకమునందు, రాజు శకుంతలచి తే పటము: చ్ చూసి 
అందు నింకను తౌను వూరింప. దలంచుకొ న్న భాగముల నీకి,ందెవిగ 

(వకృతిని _ సృష్టిని. మిక్కిలి నూత దృష్టితో. 

జూచుటకు నంతశ్చతువు కవిపుంగవునకం గల దని చూపుటకు నింత 
కంశు మటీయేమి కావలయును * 

క్ కార్యా సెక తేలీనహం సమిధు నొ ప్రోతోవవో మాలినీ 

పాడాస్తా మభితో నివణ్ణహరిణా న పావచాకృ. 
శాఖాలంబిత వల్క_లస స్య చ తరో ర్ని ర్యాతుమిచ్చా మ్యభ 
శ్శంగే కృష్ణమృగస్య వానునయనం కండూయమా నాం మృగీ, 4 

1. చ, వడిం బజితెంను జేరి దెస బల్మలు మార్మెడ చెట్టి చూచుచుం, గడు శరపాతఖీతిం దన కాయము ముందుకు సంచి మొంతయుం 
బడలిక నోటినిం' 'దెబుచి మార్జమునిండ సగంబు తిన్న ద్క 

క ప ey 

,ర్భ్భలు పడ్క మింట చాడు ధరం: బద మూనక్క, . పెద్దదాంటులన్. 
ల ఉ, ఫగ్గముల నృడల్బుడును వాజులు "పేనులు. సాంచి పొ కొడుకా నిగ్దగు చానమర్శాగృము లు నిశ్చలత న్వహియింప6 గా! జెవుల్ 

దెగ్గన నిక్క_ంబెట్టి తము లేపినధూలళికి నంటరానివై, బోలి పాటు నామృగమువేగము 3౫ సెంపకో కూడ 'బాలు నాన్, 

8, ఉ, ఏను నిరాకరింప నప్పుడే స్వజనంబులవెంటం బోవంబోం గా నిలు మంచు. గట్టిగను గణ్టసమానుం డడల్స విష్యం డా 
"కాన నిగిడ్బె, బాస్బకలువం బగుదృష్టిని గూల నైన నా యె నది నన్ను చెన్వినపుచాణయుై వడి నిర్ణహీం చెడున్. 

కే, చ, ఫులినములందు హంసయుగము ల్వీహరిం చెడుమాలినీన దిక్కా బలుహరీణంబు లున్నతదుపాంతపవిత్ర, త హిమా ది ద్రిపాదముకా 
వలువలు గట్టుశాఖలను వ _క్రీలువృకుము క్రి ౦ద: న నిద్డిక మల: దనకన్ను. గో6కికొను. ముగ్ధ మృగిక్ రిఖియింపయోరెదక్, 



౨౦౬ 

ఎగ, ఆకాశముమియనుండీ త్వరగా (కిందికి దిగుచున్న వారికి 

శానా మి యెట్లు గానవచ్చునో యా '్రీ+దిపద్యమందు వర్షించి 
లో 

దఆనంంన్నాండు : వా 

రాజూ. అధో ఒవలోక్య I 

“మూత లే! వేగావతరణా దాశ్చర్యదర్శన "స సృంలక్యతే మనువ్య 

లాకు తథాహి1 ఇ 

ఆశలానా మవరోహతీవ శిఖరా దున్తజ్ఞ త"౦ -మేవెనీ 

పర్గాభ్యంతరలీనతాం విజవాతి స్క_౦ధోదయాత్ పాదపాః, J] 
సంతానా _క్లనుభావనస్థ సలిలా వ్య_క్తిం భజం ఈ్యాపగాః 

శేనా స్రుత్ కప లేవ పళ్య భువనం మత్పార్శ్వ మానీయతే.2) 

[౭-వ యంకము, 

౬ చిన్న వాలునిచేష్టలుసు అందువలన6 ద డ్రి కి గలుగుసం 

తోవమును ఈ క్రీ ందిపద్యమునందు వర్లి ౦ంపంబడి డినవి. చిన్న బిడ్డలను 

ముద్దులాడి యా యానందమున. బరవశేతం చెందు భాగ్యము లభించిన 

త లిదం డులందటికును నిందలిభావము స్వానుభ వై క'వేద్యము, 

6 ఆలక్యుద _న్హముకులా ననిమి _తృవిసె 

రవ్య క్రవర్షరమణీయవచః ప ప్రవృ త్తీ౯ా 

అంగా.శీ.య ప ఇయిన _ప్రనయాక వహాసో 
Saw 

ధన్యా _సదంగరజసా మలీనీభవ న్లి.3 * 

ఈ శ్లోక శాత్సర్యమును చదివి టీ “యను జ ర్యకొకవి 

సార్వ్యభాొముం డానంచాతిలేకమున6 దాండవ మాజెనట! 

ఇని విడివిడి శ్లోకములకు నుదాహరణములు, ఇంక (బ్రైసంగ 

యములయుదాహరణము' లొకటి రెం డిచ్చి యోప చృుకరణము ముగించే 

ము: ప్రథమాంకమునందు శకుంతలా పి 'ప్రియంవచాననూయలం చెట్లకు 

నీరుపోయటయా, వారీసం భావ.ణమును నైసర్టి కముగ నుండుటవలన 

'శసము సంతయు( బోపించుచున్న వి, ముగ్ధత్వయావనములక నడుము 

నుండు ఈడుగల బాలిక లీట్లు నూటాడుకొనుటు సహజముగదా | 

నాల్దవయంక మిందుభివ.యమున వి కేషముగ6 చేర్కొనయిడం 

దగి యున్నది. ఈ నాటకమునందు నాల్లవయంకమున్సు అందు నాల్వు 

హోకములును మిక్కిలి నునోహారము లని. చుఖ్యాతి కలదు, 
యం 

క 6 కావ్యేషు నాటకం రమ్యం తత త్ర రమ్యా శకుంతలా 

తశ్రాపిచ చతుర్ధో ఒంక bo శ్లో కచతుష్ట యమ్, s 

అ భీజ్ఞా నశాకుంత లము 
| కావ్యములలో నాటకము రమ్యము నొటకములలో శాకుంత 

లము అందు నాల్హవయంకము అందు నాల్దున్లోకములును మిక్కిలి 

రమ్యములు, ఈనాల్బవయంకమునకు నింత రమ్యత కల్పుటకుం గారణ 

మేమి? ఎల్ల ప్వుడును మనకుటుంబములలో జరగుచున్న ఆండుపిల్ల ను 

అ త్హవారియింటికి 6 బంపుట యనువ్యాపార మును కవి యా యంకము 

నందు నున్నడి యున్నట్టు గాం జి తృించుటయే యా యింకముయొక్క 

యోగ్యత హెచ్చుటకుం గారణము, ఈయంకము చదివి కాని చూచి 

కాని యీ సహృదయుండు కంట. దడి "పెట్టకుండును జాలీ పడ 

కుండును * తాను తనకూంశును అ_త్తవారియింటికి (6 బంపిన్నప్కృసంగము 

జ్ఞ_పీకిం చెచ్చుకిొ నకయుండును * అందజకును. 'బెలిసినట్రియు, నంద 

మనస్సుల గరంగిం చునట్టియు నీకూంళతు నత్తవారియింటి కంపు ప్రసం 

గము కవిఫుంగవునిచే నింత యాథార్థ్య్యముగ పర్మించుటల జాచి 

యిచ్చటం గవి తన స్వానుభవము సే వర్గీ ౦చెనా యేమి యని మన 

మూహీంచినను ఊహీంపవచ్చును, నోకచతుష్టయములో నిది యగు 

యాస్యత్యద్య శకుంత లేతి * యన్న పద్య మెవ్వనిమన సు గరయణింప 

కుండును ?. 

ఇచ్చటం దండ్రి, బుషి. మైనను తల్లీ లేకపోయినను ఇల్టు 

_తపోవన మైనను, ఇతరజనులు. బృహ్మచారులును, అహ్మచారిణులును 

అయినను, వారిపవి తృత కంతయు భంగము రాకుండ, సామాన్య 

జరగుచున్నట్టుగ నే కవి భాయా 

పటమును దింపియున్నా (డు, ఇది వి శేనములోని వి శేషము, 

గృహస్గునియింట నంసకములు 
థి 

పిల్లను పతియింటికిC బంఫునప్పు డామెకు వస్తా భరణమయు 

లిచ్చుటయ్యా వడి నింపుటయు, వెంట. డగినబంధువుల (త్రై ఫపరుహల 

నిచ్చి పంపుటయు, పిల్ల కు. దగినబుర్ధులు చప్పుటయు చెంటం జూల 

దూరమునజకును బోవుటయు, ఆయవలసిన దని యితరులు “చెప్పవటి 
కును బోవుచుండుటయు,. పిల్ల బంధువులను కాణి లించుకొొని దుఃఖిం 
చుటయు, పో లేకపో లేక పోవుటయా, చివరకు “ అమాయిని అత్త 

వారీయింటికిం బంపితిని, నాభారము తీజినది, మనం “పెండ్రాము 

_ సుఖముగ నున్నంజాలు 1 అని తండ్రి యనుకొనుటయు నీయంికము 

నందు మనయింట. జరగినన్లు. చూపంబడినవి, ఈసందిర్భయున ఈ 
ఇక్రీందిగద్యపద్యములు గమనింప(దగియున్న వి, : 

గపంకలా... : 

_ [బొమ్బం విసృజతి] 

ఉభే సఖ్యా - సహ్ ఉఊఇదం ఇ చే మంగలకాలే రోఇదుం, 

1, రాజు (॥ి క్ర్రిందయజూచి) - వ మాతల | వేగయగా దిసచుండుటవలన  మనువ్యులోక మాళ్ళర్యదర్శన మయి కనంబడుచున్నది. 

2 చ, అదె మహ్ ప్రస స్ఫుట్మాద్రి, దె శిఖరావళినుండియు. డిస్తనట్టు శౌ మొదళులు తోంపం జెట్టు. డిగె మున్నటు లాకులలో నడంగుటల్ 

“నదులు తొజంగె డాయుట. జలంబు. కనంబడ నట్టిహాపముక్, బదిగ నెవండో భూమి నిటు ప ప్రక్కకు బ్రోసెడురీతి తోంచెడున్, 

8 ఊఉ శత్రువు శేనినవ్వుల నొకీంచుక చూచు లేశదంతముల్ల్ వాతెర చింద నందముగ6 బలు కైచు స్పష్టము గానివాక్కు_లక్ 
భూకలగూళి 'చేహామునం బ్లూయాచు. మై “మల యొనర్చు పు ఫు త్రులం. వీ, బ్రీతిని ధన్యు లెత తి తొడమిందను జేర్చి సుటింతు రెంతయున్, 



శుభకాలమం బేళ్చుట తే ప్పని సమాధానము చెప్పుట యిప 
టికిని గలదు, 

కాళ్యపః వ 

6 సంకల్పితం ప్రథమ మేవ మయా తవా 
భర్తార మాత్మ సదృశం సుక్ళ తెర్చ తా త్వమ్ 

. 'చూతేన సం శితవతీ నవమాలిశేయ 
మస్యా మహం త్వయి చ సంప్రతి ప్తచింతః.1 9 

కూ(తునకుం దగిన సంబంధము దొరకంగాం దం డెకిం గలుగు 
సంతోవు మిచ్చట నుపమానముతోం జెప్పంబడినది, 

కాళ్యపః ;___ 

“ అభిజనవతో భర్తుక్లూమ్యే స్థితా గృహిణీపచే 
విభవగురుభిః కృత $ _స్పస్య పలితమణ మాకుల్యా 
తనయమచిరాశ్ ప్రా,చీవార్కం ప్రనూయచ పావనం 
మమ విరహజాం న త్వం వల్చే! శుచం గణయివ్యసీ,2 క్ట 

గొప్పవారియింటి కిచ్చి నయమాయిని తలిదండ్రులు “గాని, 
యన్నదములు గాని హాస్య మునక 6 మాయ త్రవారియింటికి వెళ్ళి నతరు 
వాత నాయంకఠక8ఫురములలో, కంకెలు కాసులెపేరకులలో మేము 
జ్ఞుపక ముందుమా % అని యనుచుందురు గదా! 

అర్థ వ్ కన్యా పరకీయ ఏవ. 

ఎన్నిదినము లున్నను ఆండుపిల్ల యొకనియింటికిం బోవలసినటే 
యని మనవారు వెస్పుమాటయేకచా యిది, 

ఈ చాటకమునందలి ముఖ్యప్యాత్రములం ఏ. వాని - స్వభావో 
నీ లనము :. నముహాభారతకథయం౦దుం గల ప్నొతృములు నాలుగు: 
దుస్యుంతుండ్రు నకుంతల్క కణ్వుడు, సర్వదమనుండు. ఈనాలుగును 
నాటకమునందు నుఖ్యపాత్రృములుగ నే యుం చంబడినవి,. కొన్ని 

క్రొ _త్తపాత్ర,మయు లధికముగC జేర్ప౭బడినవి, అట్టు చేర్పయణుడినవానిలో 

శకుంతలసఖు లగు అననూయా. ప్రి యంవదలం, గాతమి, 

శిష్యు లైన శారద్వత శార్ జరవులు, విదూవక మాథవ్యు (డు ఆను 

వారు ముఖ్యులు. “ఈ నాటకమునందలిమఖ్యపా త్రముల గుకావగు 

కము లెట్టివి * కవి వానిని ఏయుద్దేశముతో నిర్మించెను? ఆయు దేశము 
ఫలించునట్లు వానిని నాతడు చి త్రించెనా లేదా, ఈపా తృముల 

యేయేచర్యలచే మన మెట్టిస్వభావముల నూహీంపవచ్చును *? అను 

కణ్వ 

౨౦. 

' చర్చను స్వభావోన్మీలన మనియెదరు, ఇయ్యది యింగ్లీ ములోని క్యా 
క్టృరై చేవక్. (Charactarisation )  అనుపదమునకు నూతనముగ 
నిర ంప(బడిన పృ తిపదము, దీనిని మన ఆలంకారికులు పాధారణమగ 
పాత్రైచిత్య మనియెదరు. ఈ నాటకములోని ముఖ్యపాత్రృములను 
గుటించి యిట్టిచర్చ కొంతవజకు సం తేపముగ6 చేయుదము. 

ఒకానొకమనుష్యూ6 డెట్టివా( డెనదియు నాతనిగుజించి యితే 
రులు చేసిన వర్గ నములను బట్టియు, నాక డా డెడుమాటలను బట్టియు 6, 
జేయు పనులనుబట్టియా6 చెలీసిక్రొ నవచ్చును. కవియు. దనపష్మా త్స ముల 
స్వభావము చదువరులకు నీరూపముననే తెల్పును. ఒరులు చేయు 
పొగడ్తలు స్వభావోన్మీలనమునకు నంతగ6 బోవుకములు కాను. 
పాత్సేముయొక ్క_ ఆత్మ గత సంభావణలవలననుు ఏకాంతమందలి 

యాచర జావలనను స్వభావము చక్కంగ వెల్లడి యగును; అనాం 

గవి యేయేపాతృలగుణ 'మెట్టిది యని చూపందలంచుకొనియెనో 
యా యా గుణమునకుం దగినట్లు వారిసం ఫావుణములును, నడతలును 

ఉండునట్లు వర్శింపవ లెను. కావున కావ్యమంవలి నాయకాదుల 

చర్యలనుబట్టి వారిస్వ్ట భావమును 

ఈ మార్ల మీనాటకనుండ క్ మల పకక. oe 
ఆలంకారికులు ' నిర్ణ యింతుఠతు, 

సురుషులస్వ భావ 

దుష్యుంతుండు — ఈ నాటకమున దువ్యుంతుండు నాయ 

కండు, ఇది శృంగార కావ్య మగుటచే కృంగారనాయకు(డు ; అనగా 

నొకానోక స్త్రీ ననురాగము కలిగి యామెను కోరువాండు, 
శృంగార పృ బంధ మెనందున నాయకు(డు కాముకుండుగా నున్నను 

ఆతండు మాననీయసద్దుణ శో భితుం డెన ధీరోదాత్తుడు. ధీరుడు 

ఉదాత్త గణోపేతుడు,. ధీరోచా తనాయకుండు మహాేసత్తు పశు 

గన్కు అతిగంలీరుండుగను, కృపావంతు(డుగన్సు అవికత్ధనుండుగను, 

నిగూథాహం౦ంకారుండుగను,. దృథ్మవృతుండుగను ఉండవలయు నని 

ధనంజయునిదళశయాపశకమందు. జెప్పంబడినది (౨. ర్ర3. మహాసత్తు వ 

డనంగ్యా సత్త్వగుణ ప్రాధాన్యము కలవాండు లేక అసమానళ క్తి యం€ 

బౌరుహమును కలవాడు, వికారము లున్న ప్పటికిని జలింపనివాండుం 

గంఖీరుండు. పరదుఃఖనివార ణేచ్ళగలవాండు, కృపావంతుండు (తమా 

వంతు. డని కొన్ని గృంథములు ). ఆత్మస్తుతి నొల్గనివాండు, . అవికత్ధ్ర 

నుండు లా ఉద్దిస్ట్ర కార్యమయుననుండి చలింపనివాండు స్థిరుండు. ఇతనిసే. 

ధీరుల డందురు. తనసామర్థ్యాదికములయెడల నమ్మిక గలిగి ప్ర 

చై 
యూ 

లీ 

జీ 

పృవర్తిం 

చుచు గర్వమును మెకి( గానరానీయనివాండు నిగాణాహంకారు(డు. 

1. గీ తొలుత నీనిమిత్తీము నేను దలంచినట్లు, పుణ్యమున నీకు. దగుభర్త 6. బొంది తీవు 

మావి? జేప్ట్మై నెలమి నీమాధవియున్కు గాన మికయి యిశం జింత మానియుందు. . 

2, చ, గరిను మవహాకులీను6 డగు కాంకునిపట్టపుబేవి 'వొచ్చు ద్కుర్భర ఘనకార్యవై భవము _పెంబడి యుండి సృతిక్షణంబు భా 

స్మ్క_రు నలపూర్యదిక్కు_వ లె. గాంచి పవి తుని బుతు వేగ మృద్విరహభవాతిదుఃఖమును బిడ్డ ఓ గణింపవు నీవు లేశమున్, 

రె, ఈ దశరూపకలతుణమును అనుసరించియే ప్ర శౌపరుద్రీయమునందు విద్యానాథుడు ధీరోడాత్తలక్షణ మిట్లు చెప్పియున్నా (డు; 

_మహాసత్తోో ఒతిగంధీరః కృషావా నవికట్టనః, ప్ర 
తై 

ప, శాపరు ద్రవ స్థీలో ఢీకోచాత్తస్స సమ్మతః. [0. ౨౮.] 



౨౦౮ 

ఇప్పు డిట్టిగుణమును ఆత్మగౌరవ నుందురు. తాను కర్తవ్య మనుళ్న్న 

పనిని ఎన్నియాటంక ములు వచ్చినను సాధించువాండు దృథఢ్మవ,తుండు. 

మైలకు.ణమును బట్టి చూడ మన యాలంకారికుల మతమున ధీకోడా త్ర 

నాయకు డనన్యసామాన్యసద్దుణభూషితుం డై డె యుండవలెను, 

మననాయకు( డై న దువ్యుంతుండు నాల్లవయంక మునందు6 

దప్ప మిగిలిన యాజఅంకములలోను వేటు వే అవసలలో రంగము పెని 
థి 

గానిపించును. కావున చనాతనియందు/గల వేబువేఖు గుణములను 

మనము సావకాశముగ6 జూడవచ్చును. మొదట నాటకము ప్రారంభ 

మెనతోడనే దుష్యంతుండు మనకు చేటుకాండుగం గానిపించును.! 

వాయువేగముతో. బరుగాత్తుచున్న లేడివెంటం దగిలీ చానిని జంప 

వలెనని వచ్చుచున్నయాతేని మృగయూ పీ (ప్రీయత్వము స్పష్ట పడును, వేయ 

వ్యసన మని యున్నను రాజులకు నది యుద్ధమునకు6 బూర్జ పు య 

త్నముగ చెం చంబడినది, ఇందుమాలక మగ వారిపెరుహమునకుC 

 బదును పెట్టిన ట్రగును. "కావున మెనింజెప్పంబడిన సూచన ప్ర, కారము 

'రంగముమౌందికి రాజా వచ్చినతోడ'నే 'యాతనిధనుర్విచ్యా ప్రతిభ 

వెల్దడియగును. ప్రవేశింపంగ నే నూతునివాక్యము చూడుండు 3 

_ *కృష్ణసాశే దద చృతు ఏయి చాధిజ్యకారు శే, 
మృ గానుసారిణం సాతెత్చళ్యామావ పినాకీనమ్.2 ) 

భనుర్గరులలో పినాకపాణి (శివుండు) గ్రేమ్షండు. రాజు 

యొక్క ధనుర్ధరత్వము వెల్ల డిచేయుటకై నూతునినోట నీసాద్భృశ్యము 

చెప్పింపయుడీనది, రా జూయొక.యమితేస త్త మును, గంఖీరాక్ళతియు 

ద్వెితీయాంకమునందు నీ (క్రీందిక్లోకమున 

జ్మిత్సింపంబడినవి ; ఫం 

నేనాపతిచేం జక్కుల 

6 “ అనవరరధన్థ్యాసె లన క్రరఫూర్వం 

అపచిళ మపి గాత, తం వ్యాయతశ్వా దలక్ర్యుం 

గిరి చర ఇవ నాగ పౌణసారం బిభర్తి, 3 

'దువ్యుం తుండు రెండవ మూ6ండవ. యంకములందు విశేవముగం 

గాముకుందుగ "సే "కానవచ్చును, ఆవివయము మరల. జర్చిం చెదము, 

పష్టాస్తప్త పమాంకములయందు నిం చదు (డు మాతలిని రథమును బంపి తన 

నుద్ధరించుటయ, తనసాఖ్యము నైనం బోవిడిచి 

అ భిజ్ఞాన శాకుంతలము 
. సావోయ్యమునకు దువ్యంతుని( బిలిపించుకొనుటయ్సు ఇంద సభ 

యందు నతనికి జరగినగారవమును పృత్యక్షయగ రంగముపైం జూపక 
పోయినను సంభాషణలలో వర్ణించి, చదువరులు దువ్యంతుని నను 

పమకార్యాదిక ములుగల .యద్వితీయవిభూతి యని తల(చునట్లు కవి 

కల్పించెను. నాటకము పూర్తి యగుసమయమున దేవతలతం డి యైన 

మారీచబుపి.చే చేవతేలకల్లీ మైన అదితికి నీరాజునుగుజీంచి, ఈ పకా 
రము చెప్పించి ప్రేక్షక లందబును దువ్యంతునిగుటీంచి యధికాదర 

ముతో నిండ్లకు ఇెళ్లునట్టు చేసెను 

6 మారీచః ( రాజాన మవలోక్య ) డామోయణి, 

పుత్రస్య లే రణశిరస్యయ మృగ్సయాయిీ 

దువ్యుంత ఇత్యభిహితో భువనస్య భఛరా, 

బాెపీన యస్య వినివ ర్తి తకర్య జాతం 

త వ్ర్కోటిమక్కులి?. మాభరణం మష్టూణిన8, * 

ఆదితి సంభొవణీఆణుభావా నే ఆకిదీ (సంభావనీయాను భావా 
అస్య అకృతిః )4 

దున్యుంతుండు కేవలము చక్కనివాండు గంఖీరాకృతికల 

వాండు గొప్పవిలుకాండు, ఇం,ర్రు,నియన్థాసన _ మెక్క్హినవాండు 

మాత్రమే కాండు, ఇవి యన్నియు నాయకునియొక్క_సామర్థ్య 

మును 'తెలుఫునేకాని యందుమూలకముగ నాతనిపద్దుణములు, 'సచ్చారి 

త్రము బోధపడౌేరవు. నీడల సాధువుల రశ్నీంచుటయుు ఆర్హుల 

(ప్రజలక 'సాఖ్యము 

కలుగంజేయుటయు రాజుయుక్క్ల ముఖ్యధర్య్మములు, (పక్ళతిరంజ 

నమ్మే అనగా. బ్రజలస సౌఖ్యము కలిగించుట యే, రాజుముఖ్య 

కర్త వ్య. మని కాళిదాసుని సిర్ధాంతేము. ఆ సిద్దాంతమునకు ననుకూల 

ముగ 'నాతం . డీనాటకమునం దంతేటను, దువ్యంతునిం జి త్రించి 

నాయడు. మొదటియంకనుననుండి చివరయంకమువ జుకును పెక్కు 

ప్రసంగములు కల్పించి కవి. నాయకునియను రాగాభివృద్ధిని నెట్టు. 

కన(బణిచినాడో యస్తే యతనిక రృవ్యదకుతనుగూడ6 గనలుజేది 
యున్నాాండు. | 

మొదటియంకమున మొదటిరంగమున"ే దుహ్యంతునిదయాగుణ 

ముక _ర్రవ్యదకుతయు వెల్పడియగును, అత 'డెట్లయిన లేడిని వేయ 

1, “ తతః 

సారథిసహా ప్ర, ప ,వేశించు చున్నాండు).. 

పృవిశోతి మృశగానుఫారీ చాపహాస్తో రాజా ా' రథేన నూతేళ్ళ | (అంక మృగమును వెంట. దబుముచు రాజు రథముతో (నాడ 

2, న ఆ మృగమును నధిజ్యశరా సనంబు6, గరమున ధరించుమిమ్మును గాంచ నాకు. 

యజ్ఞ జ్ఞమృగమును వెన్నంటి యరుగునట్టి, యల పినాకపాణిని నన్న యట్ల యయ్యు, 

లి. చ, పారిపొరి మౌర్వీ లాగుటను బూర్వశరీరము. గట్రివాజు భా,స్క_ర కిరణాళి శెంతయును సైంచుచు6 'జెముట "లేళ్ళ మెననుం 
బొరయక చికియుకా ధృఢత (బెందుటం బల్బని మేన విక రము సిరుండయి యాత. డొసె స్పెడును జెల్వుగ ఎ లచరద్విపంబనన్ , 

4. కశ్యపుడు - - (రాజావంకC జాపి) రీ దకపుశ్రీ EF 
థి 

“. వంతు నీదుఫు శ్రు, తు నకు నీతండు తో డయి ముందు నిల్చి దువ్యంతధరాత లేశ్వరుండు 'సంగరరంగమునందు వింటిచే 

| సంకత్స మెల ర కార్యమలుం జక్క నిర్వహణం బొనర్భ- నిశ్చింత భూవణం బె యగు 'జేత్రికి వజ్రము గోత శ్ర ఛేదికిన్, 



_అభ్చిజ్ఞానళా కుంత లము 
క్త 

వలయు నని పట్టుపట్టి రథమును శీక్రుముగల. దోలు మని సారథిని 
తొందరచేయుచు. బాణమును ఎక్క "పెట్టిసమయమున, వైఖానస 
బుస, శిష్యులతో వచ్చి, 

6 రాజన్ ! ఆక్కమమృగోఒయం న హంతవ్యో న హంఠవ్యః. 

గ్ 2. న. x 

ఆర్హశ్రాణాయ వ శ్శస్ర్రం నపృహర్తు మనాంగసీ 

అని చేతు అ త్తి చెప్పినతోడశే, విజ లేంద్రియుండు గాన 

వేయ(బోయిన బాణము నుషసంవారించెను ! కరువాళ నాబుషి రే 

రాజాను ఆశ; శ్రమము నకు ర మని పిలిచి 

క “రమ్యా _్పపోధణా నాం ప ప్రతివాకవిన్నూ+ క్రి, కియా కృకకలోక్య, 

జ్ఞస్యసీ కియ దు ఫక్ చే రకుతి మా. క్వీకిచాంక ఇతి). 

అని చెప్పును ఇందువలన అరణ్యములో నుండువారినిగాడ 

దువ్యుంతు6 డెంత శ శ్రద్ధతో 'రక్షీంచుచుం డెనో న్తూచింపంుడినది., 

గండుందు మైద"” కథం తలుఖముమోందికి రాయగా నామె 6 కావుండు, 

కావుండు* ఆని 'సఖులను, గోరంగా వారు చిలునవ్వుతో “మే మెప 

రము కాచుటకు ? దువ్యుంతంని బిలువుము, రాజుగదా' తపోవనము 
లను రక్నీంచువాండు *2 అని. పృత్యుత్తర మిచ్చిరి. "రాజు వేంటకు 
వచ్చినా6 డనికాన్వి' చాటుననుండి తమమాటలు వినుదున్నా డనికాని 

యననూయా వ్రీయం' వద. 'లెజు౮గరు. నవ్వులకు వారు సహజముగ 

రాజును దువ్యంతుని బిలువు మనిరి, , అందుచేత. దపోవనములను ' 

దువ్యుంతుండు దప్పక కాచునన్న నమి్యిక' వనమునందలియా(డుపిల్ల లకర 

గూడ సహజముగ 6 గలుగనంత జాగరూకతతో రాజు తనరాజ్యమును 

పొలించుచుండె నని. కవిసార్వభాము(డు.. ప ప్రృత్యత కబ్దములతోం గాక 

ధ్వని చేం జెప్పి “ధ్వని ప్రాధాన్య వై మైనది "యు త్తమ కావ్య? మన్న 

నియనుమునకు దృ మ్రైంతమును జాపెను! . ఇదియుంాక బాటుగా 

నున్న చుహ్యుంతుండు చెలువడుటకు నీ ప ,సంగము మిక్కిలి. యనుకూల న్నీప్త 

౨౦౯- 

| ముగ నిర్మి ంపయిడినది, ఇట్లు కవికులగురుని ప ప్రతిభ ఒక్క ప్ర సంగము 

వలన ఛెన్నియో ప ప యో జనములను సాధించినది ! వ్ 

'ద్వితీయాంకమునందు, బుపి పుత్రులు వచ్చి తమ సత (శ్రుమునకు 

విఘ్నము లేకుండం గాపాడుటకుం గొలందిదినము లాశప శ్రేనమునం 

| దుండవలసీన దని దుమ్యంతునిం నోరునపుడు వా రాతనినిసజ్తాచి చెప్పిన 

యో కి (క్రిందిపద్యములవలన ప్ర పృ్కజాపాలనము, ఆ _ర్హరతుణము అనునవియ్ 

యాతండు చేయు తపోయజ్ఞ ము లని సొగసు జెప్పంయబడినది, 

ప్రథమః వాలా > 

“అహో దీ వీమతో ఒపి విశ్వసనీయ'తాస్య వపువః, అధవా) 

ఉపపన్న మేత దస్మిన్ బుపి భో నాతిభిస్నే రాజని, కుతః 1 

అధ్యా కాంతా వసతి రమునా ప్యాశ్కమే సర్వభోగ్యే 

రకూయోగా దయమపి తపః ప్రత్యహం సంచినోతి, 

అస్యాప్ ద్యాం స్ప ఖతి వళిన శ్చారణద్వంద్వగీత 8 

పుణ్య ళో మునిరితి ముహుః కేవలం రాజఫ్రూర్వః, 3 

ఉభౌ (సహర్ష మ్) 
అనుకారీణి పూర్వేషాం యుక్రరూప మిదం త్వయి 

ఆపన్నాభయసశ్రేసు సు దీక్షిశాః కులు పౌరవా8,4 ? 

పంచమాంకమునారంభమునందు దువ్యంతునిపరిపాలనదీక. విశే 

పుముగం గానవచ్చునట్లు (ప్ర సంగమము కల్పింపంబడీనది, 

కను నర్హాసనము మెని గూర్చుండి యప్పుడే లేచెను, - 

శిష్యులు  కకుంతలతో వచ్చిరి... ఈవ్నార్త రాజునకుల జెప్పాటకుం 

గంచుకి వచ్చును, అంతవజకును. నష్ట్రపడియున్న రాజును మరలం గష్ట్ర 

పెట్ట మన సాప్పక కంచుకి తనలో ని ట్లనుకొనును : — 

రా బంరేవజి 

అంతలో: గణ్వ 

6 ఓయీ ! శాజునకు ధర రృకార్యము మిక్కిలి యనత్ని కృమణీ 

యము. “అ ట్లయినను ఇప్పుడే ధర్యాసనముననుండి శేచినయీయశన 

1. గీ. స్రణ్యాదములును నిర్విఘ్నములును నెన, యల తపోధచానుహైనమలను జూచి. 

6 “ఈ జ్య్యాకికాంక మోభ జమెకా యరసీ యింత దవ్వు రక్షించునది ? యని తనరలలవు.. 

వి, కా. వఆం పరిత్తోదుం, దుస్సన్లం అక్కన్ద్య * ర అరక్షి ్థీదవ్వాఇం తబ్గోవణాణం 1 కాము ఏ (కా వయం పరి త్రాతుక్, దువ్యంత మా 

క్రంద, .రాజరతీత జ్యాాని త తపోవనాని నామ), 

8, ప్రథ 
ది ట్లుండుట యుక్త కయ్, ఎ ట్లనిన' 

ఎ అహి ఈయనమూూలరి ర్తి . తేచోవంత్ నయ్యాన వ్వపనీయకగా నన్నది. 'బువులకం"ు సలిబ్గిన్నండు కాని రాజానం 

" చ, అరయ ౫ సర్వభోగ్య మగు'నా (శ్రోమమం 'దికం కుండకు నిక్యమకొ పరపరిపాలనంబున( దప పఃఫల 
మాజవపాలు గాంచు నం 

బరతల' "మంటు బుమ్యభిధ పొవనరాజపదానుభ్రార్వ మై మె శరసక మొఖం బాడుపటుచారణగీకములందు మాటికిన్, 

క్త ఇద్దజు == (వార్జముతో) 
గ వినుము పూర్వులమార్టంబు .. ననుసరించ్చు నీకు నియ్యది. యు కంబు నిక్కు.వనుగ 

" నవని 'చాపన్నరతణయాగమంద్యు | దీక్షితులు - గార? పౌరవుల్, ధీవిశాల 1 
pr 

౨4 



౨౧౧౦ 

మరల శ్ర వు క లీగించుక ణ్వశి ష్యుల రాకను 'దెలుపుటకు మనను గొలుప 

కన్నది అట్లు కాదు. ఈ లోకతం ఆౌధికారమన కన్నండును 

విశ్రాంతి లేదు, ఎ ట్లన ?_ 

ఓన్లీ ఆరు. డెక్క. మొగినె యశ్వంబులను గటు 
ట 

శీయు6 బగలు6 దిరుగు వాయు చేవుం 

డవనిభరము6 దాల్చు ననయంబు, శేహుండు 

ధరణిపాలురకును ధర్మ మిదియ, 

ఇంక6 గణ్వునియోగము నడెపెదను. (అని నడచిమాచి) ఈ 
రాజు ఫా . 

గీ నడపీ గజయూాభముల నెండం.బకుచుం బగలు 

శీతలస్థలి గజరాజు చేరునట్లు 

ప్రజల దనకన్న బెడ్డలవ లెను నడపి 

స్వస్పచిత్తుం డె నికనసలము. చేశె, ? 

విపషయాసళ్తు లగువారికి రాజ్య మే మెన సౌఖ్య పృదముగ 

నుండిన నుండుంగాని తనక _ర్రృవ్యము చవేయందలంచినరాజు నకు రాజ్యము 

శీవలము సాఖ్యప్రదము కాదు; దుఃఖ పృదముకూడ నన్న భావము 

దువ్యంతుని ఈ కి శ్ర్రందిపద్యమువలనం 'దేటపడి యాత. డెంత కష్ట్ర్యమున 

కైనను ఓర్చి రాజక _ర్హృవ్యముల చెట్లు చెువేర్చు చున్నది తెలియును : _ 

“రాజు (నడచి అధికారదుఃఖమును కనంబటేచి). జను లంద 

అును గోరినవస స్తువులను బొంది సుఖు లసచున్నారు. రాజులక్రో 

కార్యసాఫ ఫల్య మె మెనను దుఃఖమే, 

గీ అగపడగనీదు చింత రాజ్య పా ;తిన్ద 3 
రాజ్యపాలన మెంతయు (శ్రమకరంబు 

_ దండమును జేత. దాల్చుభత్రృంబువో లె 

రాజ్యమె (శ్రునుంబు నిచ్చును (శ్రమము నడ(చు, ? 

కణ్వశిష్యు . లేదో వార్త తెచ్చి రని విన్నతరువాత వార 
యా క్రమమునకు చేమిచాధ కలీగనో యన్న ఫీతియే ెవిచారము నకం 
గార ణము, 

యిట్లు వితర్కిం చెను ; — 

చో పరమత పోనియాథఢమునివర్య తపస్సులు విఖ్ను మొం'చెనో 2 
యరయక యొవ్వ రైన ఖలు ల్మాశ శనుజంతుల "కెస్ట చేసినో 

విరుల మదీయదోషమున. వృకలశోవళు లీయ్య మానో ? 
. యరయింగలేక సంశయము నాకులపాటు మనంబు చెం దెకుక్, ?. ' 

వై తాళికలచేం చబాడండిన య్య క్రిందిగీతే ములలో మ 

ప్రుజాబంధుత్వమును కవి యద్ద : తునిస్వ సుఖనిర భిలామత్వమును, 
ముందు జాపినట్లు చూపినాయు : వా 

థము6డు :-- 

గీ ఈ స్వసుఖమును జాడ కలదు జగముకి ఆకుల 
బ్రతిదినంబును నీ వ్యావార మిదియె;: శా 

కణ్య్వాశ, ముమునకు నేమి. యాపత్తు వాటిరల్లెనో యని | 

అ భిజ్ఞాన శాకుంత లము 

ఇట్లు తీక్షాతపము దాల్చీ శిర సుచేతం 
లు ౭౫ 

దనదునీడచే. న్యా శీత తాప. మడందు.: 

ద్వితీయుండు :-_ వాల 

గీ, మరలిచెదు శికచేసి దుర్తార్దచరులం-.. 

గలహము .లడంత్కు వార్షసి కాతు వీవు; 

బంధు లెంత టియెశ్వర్యవం తు 

వ,జల కీజె,* రో 
ఇచ్చట వై తాళిఫలచేత 6 నాతం డిందు ద్రుండ్కు చంద్రుడు 

గొప్పరాజ్యము కలవా[యు, చక్కనివాండు) అని చెపి స్పింపక (ప్రజా 

వాత్సల్యము లోకకల్యాణేచ్చ, స్వసుఖనిరభిలావ. అను నిటువంటిగుణ 

ములను గవి బుద్ధిపూ పూర్వకముగ( జెప్పించె నేకాని సహజముగం గాదు, 
కణ్యశిష్యులతో వచ్చిన శకుంతలను నాభార్య కా దని ఛిక్కురిం 

చును; అసత్యము లాడుచున్న దని నిందించును. ఆట్రిప టన చదువ 

రులకు గాని శే (య్రైకశుళులకుంగాని రాజి బుద్ధిపు ప్రూర్వకముగ నసత్యము' 
లాడుచున్నాల "కన తోంచవచ్చును ; అతనీయందు గౌరవము తగ్గ 
వచ్చును 3 అట్లు గాకుండ నాతెనిన్యాయై కబుద్ధియు, అత త, లాభము 
నందు గలయాొచానీన్యమును  చదువరులమన సునరేదు మొదట బాగుగ 

నింపి యేది యె ట్లయినను ఆతం డన్యాయము చేయుచాండు కాం 
డన్నమాట వారిచే నమించి, * శాపమోహీతు. డసటనే నిట్లు పొర 
పడెను గాని అన్యథా కాదు” అని చ్వేకుకులకు సహజముగ కాస 

మాహాత మును దోంచునట్లు చేయుటయే కవియొక్క_ యుద్దేశళము, 
ఈ చే కరణమున రాజు శకుంతలను, గాతమిన్ని కణ్వా శిష్యులను 

క్రాంచేరు పరుషవాక్యము లొడును, గర్భవతిగ నున్న యొకపర(క్ర్రీనిం 

దీసికొని వచ్చి యిది నీభార్య యని మరలమరల సభలో? 'జెప్పినచో 
నెట్టిశాంతున కైనను కోపము వచ్చుట సహజము, అది సదాచరణము 
నందుం గల భ భ క్రిే చ గల్లీనకోపము ( Righteous indignation ) 
అంతమా తే ము కోసము రానియెడల నాకండు మానవుండు కాయ) 

జకశిలావి గృహము ! 

ఈ సం బంధమున డన్యంకుళక గల ల పర ప్రీ విమఖక్వము 
డెల్పవలసియున్న ది. పర స్రీ తల్లితో సమానము, ఆమెను క న్ని 
మైనను చూడరగూడ దని కాళిడాసునియల్లి ప్రా పాయము, నాయకుని. 

లున్న, 

బంధుకృత్యంబు నెటి పెదు 

| గూడ చాతం డట్టివానిగశే చిత్కించినాండు ! మసుల వేసికొని బుషి 
శిష్యులతో దనయొద్దకు వచ్చుచున్న శకుంతలను చూచి యామె యెవ ' 
తయో యని వితర్కించి, యామె "చక్కని దని ,ప పృతీహోరి చేప్పంగా, 

క భవతు, అనిర్వక్ల నీయ 0 పరకల తృమ్, వ 

“*అవుణాక, పరస్త్రీని చేతి చూడరాదు” అని చెప్పను, 

“రాజు పరక్ర్రీపరాజ్ఞుఖు డని పదిపద్యములు శ్రాసీనదానికం టె 
నాతనిభావమును జూఫుటప నొక్కుచిన్న వాక్య మాతనినోటను 

జెప్పించినం జాలును, అస్పే కసంతల త్ను నధర్భాచరణము గల్లవా$ 
డని నిందింపంలగా దువ్యంశుంయ, 



అభిజ్ఞాన శాకుంతలము 

“ఆకే! ప ప్రథితం' దువ్యంశస్య -వరితమ్మ్ ,ప ప్రజాస్వపీదం న 
దృశ్య శే, 1? 

అని అభిమా నపూర్వక ముగ6 -.బ బ్రత్యుత్త తర మిచ్చెను. ఈనూట . 
పస్వుటకు . దువ్యంతునకుం దనపవి త్రాచరణమునందు శెంతదృఢ 
ద 'ముండవలయును ? 

వ్రడవయంకమందును నిట్ ప ప్ర సంగమమే యొకటి కలగదు. సర్వద 

మనునితల్లి “ఫీ ' శేవెా యడుగతలి 1 ననుకొని ఇెంటనే' 'దువ్యుంకుండు 
క.అథవా అనార్య $ పర డారవ్యవహోర 8? అట్టు కాదు, పరస్త్రీని 

గుటేంచి' పస సంగించుట అమోగ్యము.) అని యూరకుంజెను. ఇట్టి 
చిన్న చిన్నమాటలే యంతఃకరణమందలి యతిరహస్యములను ఐల? 
బుచ్చును, 

ధనమీ త్ర డను సము ద్ర వ ర్రకుండు చనిపోవును, వానికి 
సంతతి లేనందున వానియా సి యంతయు రాజుబొక్క_సమునకుC 

జేరవలయు నని మం త 'తీర్తానించి దువ్యంతునకు( 'చెల్పును, అంత 

నాల డాధనమును దీప పకా నుటకు నొప్పుకొనక మొదట నాతనిభార్య 
లలో నెవరైన గర్భముతో నున్నదా యని విచారించి యొక్క. తే 
యున్న దని తెలిసినత్డనేీ ధన మాగర్భయుదే యనియు, తనది కా 
దనియుం6. బెల్చును. వెంటనే బంధువులు పోయినజనుల కందజకును 
తానే బంధుండ నని చాటింపు మని పంపును, ఆచాటిం పునకు జనులు 

సకాలవర్ష మునకుబలె సంతసించిరి (౬-వ యంకము ) | ఇంతకం శు 

భ్. ప్రుజావాత్సల్యమును స్వాచరణముచే నెన్వరు చూప 
గలరు ఓ 

ప్రజల మేలే రా గాజుక _ర్తవ్య మన్నమాట మహాకవి కాళిదాసు 
డీనాటకమునందు6 జివరవజకును మజివ లేదు,' నాటకముయొక్క_ యంత 
ముందు గూడ రాజునే జెప్పిం చెను, భరతవాక్యమునందు మొట్ట 

మొదట రొజా వ్రేోరీన డేమి? 

పారిన కః) 
mp 

ళ్ స (పృవర్త ర తౌం ప్రకృతిపిశాయ 

-*ప్రజలహితమున కై రాజు పృవర్తించునుగాత ? అని భరత 
బాక్యము యొక్క మొదటి-చరణము | ఇట్లు కృం గారనాయక్రునిచరి | 

తమువలనః గూడ బ్రజలహీతము చేయుటయీ రాజునకు 'బరమార 
థి 

మన్న రాజకీయమ హా సిద్ధాంతమును లోకము నక _బొధించినవాండు 
కాళిదోసు తప్ప ముణీయొకడు కానరాడు, 

ఇశ దుభ్యంతునిడే ఫీ మనుగుటీంచి విచారింతము. ఇందు 
వరీ రీ ంప(బడినది సాతి _త్త్విక్రే, ప్రేమ, గంఖీరులై న ఆ ఫురుషులయనురాగ 
మునుగణించిన కాళిదాసునియాహ మిక్కిలి యుద్వాత్త మైనది 

౨౧౧ 

పవిత్ర మైనది. వూర్యజన, వా సనచేతనో, మానన్రల కజ్టేయ మగు 
నన్యకారణముచేతనోో ఒకానొక పురుషునకును (గని పవిత్ర, మెన 
పరస్పరానురాగము ఒకరిని ఒకరు చూచుకొనుటవలననే నను, 

అట్టియనురాగము . సహజ మైనది; . నై సర్తికము; కేవలముగ నై హిక 
కామవికారమునకు లో చై నది కాదు, సవ్యాజము కాదు, నిన్త్త తు 
కము, ఆవికార. నెహీకము కాదు; స్వరీ యము, ఇట్లు నిర్వ్యాముగ 

ేర్చడుప్రే, పమ -తేనకుం దగిన స్త్రీమి(దశే పురుషునకు "నేర్చడును; 
తగిన పురుసునిమిందానే (త్రీ నేర్పడును, తనకు దగనిక్ర్రీలమోందం 

' బురుషునకు, మనసు పోనేపోదు;ు అనగాం బర స్రీ మి౭ద ( నదివజుకు 
వివాహమైన. (మాం తనకు6 దగనికఘులమ్యు 

మిందను గాని మనసు పోదు. 
వయసు గల స్రీ 

ఇందులకు వారివారి యంతి కరణ 

ప్రవృత్తియే సాకీ, 
దువ్యంతుండు తపోవనమునందు ముగ్తురు కన్యలను. జాచును, 

వారు ముస్పరును చక్క_నివాే. 2 అయినను శకంతలమోా:దసే 

యాత నికి చ్చే మ కలిగెను. ఫకరరంళతలను జూడంగాసే దువ్యుంతునకును, 

_దువ్యుంతుని  సాడలంనే శకుంతలకును బే మ కలి7నేకాన్తి అననణూాయా' 
(ప్రీ యంవడల పైని దువ్యుంతునకు రాన్ని దువ్యుంతుని పె నననూయా. 
9 గ్ (వ్ర యంవదలకు6 గాని ప్రేమ కలిగినది కాదు! నీ స్రీ శురు ములకు 

బి ట్రైచూనుబంధము కలదో వారిశే (ప్రీతి యంకురించు నని కవి తాత 

రము, | ట్లంకుర్తించుట, వీ 'రవతో వారికి, వా లెవరో ఏరికిని 

చెలియకఫవూర్య మే. .కావున్ల ప్రే, పేమ నిక్లే తుకము. 

శకుంతల కని బిడ్డ అయినట్లు ముస్పరుపిల్ల ర లసం భాహణవలనర 

దోంచంగా, న ట్లయిన నామె బ్రో టో హాణకన్య యగునేని క త్రయ 

డైన శాను వివాహామాడుటకు వీ లుండ డదే, అ ట్ర్లయినt దనబుస 1 సామె 

మింద నేల పోయియుండు నని యిట్లు వితర్కి6చును ఫాను 

6 అపినాను నలపలే రియ మసవర్ల కే తస ల్రేసంభ్వా స్యాత్ 1 

|, అథవా కృతం సం దేహే 

క అసంశయం పత్రవద్రయూ 

య దార్య మస్యా మభిలాపి, మే మనః, 

సతాం హీ సం దేహప దేషు వస్తుషు 

ప్రమాణ మంఠతఃకరణ ప్రవృ_త్తీయః.3 శ. 

- విగూవకుండు మునికన్యను వలచితివా యని పరిహాసముచేయంగా 
దువ్యుంతుండు “సఖే! న పరిహోళ్యే వస్తుని పౌరవాణాం మనః స్తవ 

రే) (మిత్రమా ! పరిహరింపందగినవ స్తువుల_ెని పౌరవుల మనస్సు 

1. (“ కల్యాణీ! దువ్యంతునినడక యందటకుం చెలీసీనదే, నా ల్ని 9 ప్రజలలో గూడ నిట్టినడత లేదే?) 

8, (౧) ఆ ఆహో మధ్గురమూసాం దర్శనమ్. (ఆహో! వీరీరాప మెంత మనోహరముగ నున్నది!) . 

(౨) అహో సమవయోరధయాపరనుణీయం భవతీనాంసౌవోర్షమ్, : (అహా! చెలిమి 'సమవరాారూ పములం జేసి రమణీయము? నున్నది) 

లి గ్, నృపపరిగ గ్రృహయోగ్య. యీ చెలం నిజము. కాక్క నామది నిరోవ.. మీశకి చెట్లు.. 

దవులు + ర్ నెందు సందేహవస్తువులయందు, నాత్ర గళులె ప ప్రచాణంబు లార్యులకును,. 
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పోదు] అని యభిమాన ప్రూర్వకముగం యద్రైత్యు త్తర మిచ్చెను; అనలా 
నంశపరంపరాగతసదాచర ణముచే దువ్యుంతునిమన స్సు స్వాభావిక 
"ముగ సన్తార్దగామియే యెయుండే, దుర్తార్లగామి కాదు. దాని నిచ్చ 

వచ్చినమార్లమునC బోనిచ్చిన నదియే సనార మగును, మన నాయకుని ౧ . | కే ౧ 

మన స్పంత వై తికొన్నత్యమును బొందియుం డె నని భావము. ఇట్లు 
"సంభోగ వి ప్ర లంభళ్ళం-గారములను వర్గీంచునప్రడు కూడ దానిమాల 
మున సౌశీల్యోన్న తి గానవచ్చునట్లు మనచాయకునిపటమును జి తిం WU 
చుట మనకవియొక్క్ల యసాధారణప్రృతిభ యనియే చెప్పవలసి 
యున్నది, 

మనకవిమతమున బహుప పత్నీ కత్వ మొక దోవము కాదు, 
అందువలన నాయికయెడ నాయకునికి గలయనురాగమునకు లోపము 

రాదు, ధనవంతు లెక్కు_డుభార్యలను చేసికొనుట యప్ఫటియాణా 
రము,1 కావున దువ్యుంకుండు ' బహుపత్నీకండుగ నున్నాండు, 

అప్పటినీతికల్పనల ననుసరించి యన్యునిభార్యను రై పీ మించుకు తెపీ ప్పే. 

“కాని యవివాహితకన్యను, చేళ్యను క్రై పెమించుట తప్పుకాదు. ఈ 

"నాటకమునందు శకుంతలను శ్రేమించుపికం బూర్వము రాజునకు 
' వసుమతి యను భార్యయు (౬-వ అంకము ) హంసపదిక్ యనుభోగ 
. _్ర్రీయ (౫-ప అంకము నున్నట్లు నాటకమునందు( గానవచ్చును, 

పీరిద్దజలోను రంగముమోందికి నెవ్వరును రాకపోయినన్కు రంగముమింద 

వారినినతించి వచ్చి నసంభాపుణమును బట్టి వారిస్వ భావమును వారివఏిహ 

యమున రాజునకు గల భావమును సుస్పష్ట మగుచున్నవి, 

శకుంతల పైని రాజునకు గ్రా, త్త 

_పృథమభార్య యెన వస సుమతిమోంద నాతనికి గౌరవఫావము 
పోలేదు, ఆమె వచ్చుచున్న దని విని శకుంతలపటమును దా౭చ 
యత్నించును, 'ఆళండు కేవలము. _్రీలోలుడు గాక "పెక్కురుభార్య 

_లుంన్నన్వు, ఎవరికి నీయవలసినమ ర్యాద వారికి. గలుగంజేయుచుండును,. 

ఆమెయు రాజునెడ6 దనకుం గలచనవును సమయాసమయముల6 జూచి 

యుపయోగించును, "రాజు రాజ్యకార్యమయుల చాలోచింధుచున్నాం 
జని వినలానే యామె తిరిగి ఇెడలీపోవును. 

చొదటియంకమునందు6 గన్యలు చెట్లకు నీరు పోయునప్పు 

డును రెండవ మూండవయంకములందు వారు లతాగ్భృహములో. 

గసార్చుండియున్న ప్పుడును రాజు చాటుననుండి వారిసంభావణము 

వినును, శెండవయంకముచివర విదూవకుం డింటికి వెళ్లునపు డతం 
డంత ః ప్రరములో శకుంతల సమాబారము చెప్పు నేమో యని యతనితో 

"తా నదివజకు శకుంతలనుగుఅించి చెప్పిన గ డే నుకథ యంతయు 

నవ్వులకే కాని నిజము గా దని చెప్పును. . కొందజకు నివి దువ్యంతుని . 

"కాని యొకికి 

స సం 

ఇయ్య ప్తృసం 

యెందు. జిన్నదోవములుగం గాన్చింపవచ్చును. 
' నస్థ్రము చేయనట్టి యిట్టి వినోదము" లై నయసత్యమలు ప్ర 

యన్సియంకములందును రంగముమోం6దను గాన్సించును. 
తగ మోహము గలీగినన్కు తన: 

మనకవియు 

లేదు, 

అ భిజ్ఞాన శాకుంతలము 

' గములలో దోవుములుగ “వేదేశీమునారును ఎంచలేదు, నాయకోనీ 

యో చర్యలవలన నితరుల కవరికిని నష్టము కలుగకబోవుటయీకాక యవి 

కథానకమునకు సహకారులుగ నుండును; శృం గారనాయకుం డుదా 

త్తుండుగ నుండచ్చుచేకాని, నవ్వుల కై కనను వినోదమున కై నన్కు అస 

త్యము చెప్పని త _త్త్ పజ్ఞుడుగన్సు అసంసారిగనుు బుషిగను ఉండద 

క్ తత్ర మగును ని నక్య_జలేదు. అ ట్లున్న నది క్ర్వజానగ్క ంథ గా 

నాటకము కానేరదు, 

శకుంతలను జూాచినదిమొదలు. లతామండపములో నామెను 

ఏకాంతేమునందుం గలసీకొనువజకును రాజు పడినయాందోళనము 
మొదలయినవియు, ఉంగరము దొరకినతరువాత నాతనికిం గలిగినవిర 

సాతాపాదికములును తరువాత్ మారీఐా శ శ్రనుములో , నాతండు 

భార్యను కలసీకొనినపిదప నా మెకాళ్ళ మీదను బడుటయు మొద 

లయిన శృంగార చేష్ట లన్నియు, సర్వక్ళం గార నాయక్రులకును సామాన్య 

ము లే కనుక వానినిగుటించి చేటుగా వ్రాయ నక్క_జ లేదు. 

ఆజవయం౦కమునందు( గల కకుంతలాచి తృ సటమునుగుణిం చిన 

రంగమువలన రాజుయొక్క చిత్రకలానై పుణి కానవచ్చుట సరేకదా 
మనకవికి. నాలలితకళయందు6 గల చక్యానిపరిచయము వెల్ల డి యస 

చున్నది. " 

శకుంతల :._.- క ణ్వనకుం బలె నీనాటకము నకును శకుంతల 

కవితఫర్వస యు. ఈమె ౨_వ్క ౬-వ యంకములందు? దప్ప మిగిలిన 

అశ౭ండంక 

ములం మైనను ఆమె ప్రత్యక్షయుగం శాన్చింపకపోయినను ఆమె 
యశః పృభచేత సే యవి నిండియున్న వి. నాయిక యెనశకుంతల 

యెదుట. నితరపాత్ర, అన్నియు దివిటీ కృిందిదీపములవ'లె వెలవెల. 
చాలును, ఆమెబహిళ్ళరీర మెంత చక్క_నిదో యంత శృరీర ముగూడ 

నంతచక్క_ని దగుటచే నిన్ని వందలసంవత్సర ములనుం డియు ట్రైపం. 

చముయొక్క_ . చిత్తము నాకర్షించుచున్నది. నాయిక చూచుటకు 
మిక్కిలి చక్క నున్న దని. యేకవి యైనను వర్ణించను. అట్టే 

6 అధర! కిసలయరాగః ) మొదలయిన పద్యరాజములనే 

నామెసాందర్యమును వర్శించియున్నాండు. అందు విశే చుమియు 

_ శకుంతలభూమికను ధరించిననటి . ( లేక నటుని) యొక్క 

చక ్ క- (దనమునుబట్టి ప్రేషక లా మెసౌందర్యము నెంచుదుశేకాని 

యీావర్ల నమలవలనC గాదు, కాని యీ భూమికను (గృహీంచిననటి 

యెట్టి 'డెనను, ఆమెచేం గవి చెప్పించుమాటలవలనను, చేయించుపనుల 
వలనను ఆమెయంత సౌందర్యము 'ే పే కుకులకు వ్యక్త క మగును, ఆమె 

మొదట రంగముపై నేమాయ. 'యెబుంగనియారణ్యకక న్యగం గాన్సించి 

లో 

యైననుహోరాజ్ఞ గ మాటును, కావున చిన్ననాండు తండ్రియటం 

క'మముగ నెన్నియో యవస్థాంత ర ముల6 జెంది చివరకి బు త్రో వతి 

1, రాజా 40+ంవేత శ్రువతి, బహుధనత్వా దృహుపర్నీకేన తత, త్రభవతా భవితవ్యకో.'. ... 

రత త వతీ! ఆత.  చెస్కడుధనమకలనా. 'డగుటచేత నాతనికిం శెస్కరుభార్య లురదుకు ) [౬వ 'అ,] 



అభిజ్ఞాన శాకు కుంతలము 
చెలులతో 'నొడుకోనునాథనుండీయం6 'బెద్దది యగువజకును ఈ 
'యమ్థాయి మనకనులయొదుట చే పెరుగు నని చెప్పవచ్చును. ఈమె 

రం డ్రై యా, శ్రేమములో నున్న పుడున్కు అనురాగములోే6౬ జిక్కి_నప్పు 
డును, వివాహా మాడినప్పుడును, పతి వెడలిపోయినప్పుడును, పుట్టింట 
'నుండి య _త్తవారింటికిం బోవున పుడును, ఈ మెను పతి నిరాకరీంచినప్ర 
డును పతివిరహకాలమునను, ఏమేమి మాట లాడినదియు మనము 
వినుచుంచుము. ఎట్లు ద్రవ ర్రీంచినది మనము చూచుచుందుము. 
ఆ మెమన స్సులో నిరహ'స్యములుగూడ. గవియను గృసముచే . మన 
మెలుయగుదుము, అందుచే నా మెసద్దుణము లన్నియు "సునకనులయెదుట 
మూ ర్తీ భవించి నిలిచియున్న ట్ల టుండును, ఆయా ప్రసంగములయప్పు 
ణామె చూపినట్టి సద్దుణములును, మనో జై ర్యమును, శుద్ధాంత కర 
ణమును దెల్చునవ్యాజానురాగమును నమునయంత $కర ణమును కలించి 
యామెయెడ సానుభూతిని, గౌరవమును బుట్టించును. 

మొట్ట మొదట నాము కల్ల కపట మెటుయగక్క స్వాభొవికపవి 
శ్రాంతఃకరణము గలదిగ రంగము ఎపికి వచ్చును, బుష్యాశ, శమము 
నందు జెరిగిన దగుటచేతను జాణ గానందునను వివాహసం బంధ 
యమెన వికారములను అంతగ శెలీణగినదికాదు, దువ్యుంతుని చూడగ చే 
యామెకు సహజముగ( గల్లి ననూతన వికారము 6 తపోవనవిరోధి * యని 
యామెకే తోంచెను. కావున నంతకుయబూర్వ మా మె తపోవనవృత. 
ములతో డను, మృగాదులతో డన్కు సఖులతో డను ఆటపాటలయందును, 
బుహలహోమ కృియాదులలోC బనిపొటులు; చేయాటయందును 

గాలము గడపుచుండినముద్ద రాలు, ఇందుచే నామె తెలివి లేనిది యని 
తలంపవలదు, ఆ శృమ'ససంబంధ మైన, వ్యవహారములలో నెజజాగాయ్ే 

యైయాండెను. అట్లు లేనియెడల గణ్వుండు తా న్నా శృేమమునందు 
లేనప్పుడు తనకు మాటుగా అతిథిసత్కా_రాదికార్యములయం దీమెను | 
నియోజించుట! యెట్లు తటస్థించును $ తరువాత నామె దువ్యుంతు 

నకు బ్రణయప్యత్రికను వ్ర వాయునిమి త్త్ము పద్యమును రచించును, 

బ్రైక్జైగల పతిభాళాలిని యని కావున నా మెసాహీత్యమునందు6 

చయూాపుటయే కవియొక్క్ల్ల తాత్పర్యము, (స్కథమదర్శనకాలంబున నిట్లు 

శకుంతల ప ప్రతిభ, అమాయికత్వము అను విరుద్ధము లై లెనరెండుగుణము 

లచే కోభిండును, ఈరండుగుణముల వైరధ్యమే యీాశ్లోభ "హెచ్చు. 

టకప గారణము. 

భకుంతలయందు మనకు , మొదటను గానవచ్చు 

సఖులకును జరగిన యి క్కిందిసంభాహణము లీసందర్భయునం జదువ( 

దగినవి ౩ 

లలీతగుణ 

మామెకు సృష్టియందుంగల నిసర్ష ర్ల క్రాతృ భావము) అనంగా వృకుుములు 

మృగములు మదలయినవానిరోడల నూనవులకు6 గల మనో భావముల రే 

నారోపించి వానిని స్వబంధువులవలెం శ్రే, బే మించుట, కకుంతలకును, 

| 

ణి 

6 అననూయె = సఖి శకుంతలా | కాశళ్యఫులు నాయనగారికి 

నీకన్న నా Cc] శమవృత మే శ్రీయ మని నేం దలంచెదనుశ సుమా; ఏల 

యన6గాా విరజాజిపువ్వువంటి కోమలాంగిని నిన్నులహాడ వీనిపాదు 
లకు నీళ్లు పోయ నియోగించిరి, 

శకరంతేల 2 నాయన గారియాజ్ఞ యనినూ త త్రమేనా * 
నాక 

గూడ వినిమోంద, సోదర పే మ కలదు, 

ఫకుంతల 2. [ఎదుట జూచి] ఇదిగో! ఈ పొగడపన్న, 

తెమెజకుం గదలు చివురు వ్రేళులతో నన్ను 6 ద్వరగా. రమ్మని సంజ్ఞ 

చేయుచున్న ది, దీనిని సంభావించెదను, a 

ఆననూ = సఖి శకుంతలా 1! ఇది చాలసహళారుని స్వయంవర 
నధూటి, _ దీనికి వనజ్యాత్న్న యని నీవు “పేరు పెట్టుకొంటివి 3 
దీనిని మఅిచితివిగదా. 

శకుంతల 2: అట్లయిన నన్నే మజతును, [ లతయొద్దకుం 
బోయి చూచి ] సఖి! రమణీయ మెన సమయములో నీ లతాపాదప 
మిధునమునకు వివాహా మెనది; ఎట్లన్న నవకు సుమయౌోావన వన 

జ్యోత్స్న, బద్ధపల్శవత చే నుపభోగకుము' డీ హాలసహకారుండు.2 ? 

“పాతుం న (ప్రథమం క్ష అనుపద్యమునం, దుం జెప్పినట్లు 

శకుంతల 'మెందటం జెట్లకు నీరు పోసికాని తాను ్తౌగునది కాదు, 
వానికి నొప్పి పుట్టు నని తనయాభరణములకులదాడ్త వానిచిగుళ్ల 6 

గోయదు, వృకుములు క్రొ కొ, త్తగ( బుస్బిం చినప్పుడు గొప్పపండుగు చేసి 
కొనుచుండౌను, ఆమె య _త్తవారియింటికిం బోవునపుడు తనలతాభగిని 
మొన వనజో్యేల్స ఇను గౌణిలించుకొని పోయివచ్చెద నని చెప్పి 
దానిని తనసఖులచేతులలో. బెట్టి చెళ్లును, 

ఏమి యీసృష్టియెడ నామెకుం గల నిసర్జనిర్వా్యాజడ్రేము! 
ఇట్టి ప్రే, మక నిర్మల మెనట్టిదియు, పవి, మైనట్రిదియు, దయార్షి 

మెనటేడియా నగువ్భాదయ' మే కారణము] 

. ఒకలేడి బిడ్డను గని మృతి నొందణా నొ మగ లేడిపిల్లి మ 

శకుంతల యెంతయుం గవ్హపడి "పించి 'పెద్దచే"సె దర్శలు తిను 

నప్పుడు దానిమయూతి కవి స గుచ్చుకొని గాయమః కాగా నామె 

దానికి నూనె రాచి యుపభార ములు చేసీ నూని, యా లేడీని గుమా 

రునివ లె “జెం చెను, . అ త్తవారియింటికి 6 బోవునప్పుడు దాని నెంతయాూ. 

బ్రేమతో మరలిపా మని చెప్పెను, పర్ణశాలలో నొకయాడులేడి 

గర్భిణీగా నుండెను, శా న త్రవారియింటికి( బోవుచు శకుంతల ఆలేడి 

సుఖ్యపృసవ రై యెనతోడే తప్ప ప్పక తనకు చెల్పు' మని. తనతండ్రికి 
కెప్పును.. ఏమి “యా సౌహార్టము క ఇట్టిచిన్న ప్ర, ప,సంగములే లంక 

al 

1 అ ఇలా దుహీతరం శకుంతలా మతిథిసల్కారాయ సందిళ్య దె దైవ కుస్యాః ప్ర ప్రతికూలం శమయితుం సోనుతీర్థం గతః, 

శ్రీ వేదము జేంకటరాయశా ప్రీ గారి ఛాషాంకరీకరణముననుండి, 



తం 

| అ A రాత్ర యొక్క_ యలౌకికోన్న తిని, స్వర్గీయ మాధుర్య యును వెల్లడి 
చేయును, 

వృకుమృ గాదు లనుగుణిం చియె యిట్టి సేన కనంబజుచవిన పుడు 

శకుంతేలకుం దన తండ్రి, యందును చెలీక తెలయందును గల ప్రీతిని 

గుజించి వేణుగ (వాయ నక్క_ణ లేదు, . అ త్తీవారియింటికి6 బోవు 

నపుడు శకుంతల చివరకు తీనదుకిఖుము నంతను ఆంపుకొని తం & 

కార్శ గ్యమునకు జింతించి, తండ్రి నాలింగననము చేసికొని యాతనితో 
తపశ్చర ణము చేత6 జిక్కి పోయిన యో జేసామును 

_నావిరహదుఃఖమునకై. మిక్కిలి కృళింపనీకుము ౩ అని చెప్పెను, ఈ 

యొక్క_వాక్య మా మెకు( దం డ్రియెడం గలయక్ళ త్రిము, అవ్యాజ 

క నాయనా | 

ప్రేమను వేయినోళ్ళ ( జాటును, ఒకచిన్ని వాక్యమువలన౦ గంపంత 

యర్థము స్ఫురింపంజేయుట కాళిదాసునిచాతుర్యవి శేవ ములలో 

నొక్కటి, ఇట్లు చరాచరజంతుజాలమాల “నెల్ల సోదర ఖావముతో. 

జూచు నీస సతీమణిని, క క అరశిష్యులు దుహ్యుంతునకు నొప్పః జెప్పునప్పుడు 

శ శకుంతలా మూూర్చిమతీ చ సత్ క్రి యా' యని చెప్పినట్లు మనమును 

భూషింప పవలసియున్న ది* | 

ప్రస సంగవి శేనములనుబట్టి ఫీరుత, లజ్జి యనునవి ( మనకవుల 
మతమును ప్ర అమనళ్ళ్శరీరఫొందర్యముల 

ములు. శృంగారనాయికకు నివి యత్యంశావక్యేకమా లయినభూపు 

కావున మనళకుంతల ఖీరువు, తుమైదను . చూచి 

చెదరును;. ఈ చెట్టుననుండి యాశచెట్టు నకం బోవును 3 6 నన్ను 
రతీం ఫుండి, నన్ను రక్నింపుీ ? యని యజచును; దువ్యుంతుండు 

కనంబడి “తపస్సు వర్గిల్లుచున్న దా ¥' యని యడుగగా భయ 

పడ్కి గడబిడపడి, మాటలాడక యూరకుండును. మొదట మాట 

లాడకుండుట శీతిచే నై నను, తరువాత్ మాటలాడకుండుట లజ్జచేత, 
దువ్యంతుని జూచచినవెంటనే యామెకుం దపోవనమునకు € “గని 

వికార మనంగా ననురాగము సహజముగ - జనించెను, 

యా ముకు. 'దెలీయకపూర్వమే యాయమెకుల. చే మ. .యంకోరించెను, 

అంత నామె. లజ్ఞావశయై దువ్యంతుని త్రో మూట  లాడుటకు సిస్టప డె 

ఆరంగమునం చెల్ల ను రాజాతో అననూయా 

ణములు, 

లాడదు, ఇంతియ కాదు, సఖులు, హాస్యము చేసిన గోపము 

వచ్చి నదానివ శె నటించును, కాని యామె చేష్టావిశేవములవలన నామె 
మనో వ్యాపారముల నూహించుటకు వీలు గలదు, 

శకుంతల లజ్ఞచేతం దనయనురాగమునుగు జించి సఖులతోనై నం 
జెప్పక కృశించును. వాళే కను(గాని దువ్యుంతునకుల. బ ణయప త్రి క 

లీ 
వ్రాయు మనంగా నాత6 డగారవించు నేమో. యని సందేహి హించును.. 
తనచక్క౯చనమును సద్దుణములను. తా నెలుగదు.1 చివరకు నాయ 

కుని గలికొన్న సమయమునను" లజ్ఞుభయాదుల చేయ బరివేస్టిత యై 

నభివృద్ధి చేయు నట్లిగుణ 

ఆతం. డెవండో . 

వ్రీయంవదలు మాట Ir 

లాడుదుళే కాని శకుంతల యాతనితో నొక్కమోట మొనను మాట |. 

అ భీజ్ఞాన శాకుంత లము 

యుండును. వివాహానంతరము. దుష్యుంతుండు వడలిపో(గా మిక్కిలలీ 

విచారముతో నుండును, చెలుపల నేమి .జరగుచున్నదో - యెజు( 

గదు, దుర్వాసబుషి వచ్చుట గాని శాప మిచ్చుట గాని యెజు. 

గదు, ఆ కృమముననుండి . రాజు నొద్దకు బోవునపుడున్కు రాజసభ 

లోను తన్నాతండు.గు _ర్లీంచునో.. లేదో యని శంకించుచు భయపడు 

చునేయుండును, పతియాదరణకై యాతుర (ప్రీలస్వభౌవ 

మును చక్క-_గ నిణీణినకవిరా జీకథాభాగమును సరసముగం 

జి త్రించి శక్రుంతలయొుక్క్ల యంత రాత్త ను బయల్పజిచి మనకు జూపి 

నాడు. . కోమల మయినట్టిదియు, కల్ల కపట మెజు(గనట్టిదియు, 

పవి త్ర మైనట్టిదియు నగు నిట్ట్న్భాదయమును జాచి ' నాయికయెడ 

చెవరికి సహానుభూతి కలుగణకయుండును 1. 

లయిన 

ఇ టుమాయిక్ళ త్రి గలది యన్నమా త్రృమున దనగారవము 

నకు భంగము గలుగునపుడుకూడ సహించి యూరకుండు నని తేలంప 

వలదు, అట్టియెడం. దోంక త్రో,క్కినపామువలె బుస్సున లేచును? 

మనసు మృదుత్వేమును. విడిచి కాఠిన్యమును వహించును, స్వరూపము. 

మాటిపోవును, తన్ను రాజు నిరాకరించి. స్వచ్భందచారిణి .. .యిని. 
లోక్టు లనుకొనునట్లు 'సంభాషింప(గా నంతవజకును శాంతము వహీం 

చిన శకుంతల మిగుల రోవము వహించ్చి సభలో రాజును లక్ష్యము 

చేయక _ 

6 సల్ఫితుండా |! నీ హృదయానుమానముచేత నితరులను నే 
పెకి, 'ధర్మ కవచమును దొడిగిఊ గడ్డికప్పియున్ననూలి 

వలే నున్న ని "న్నెవ్వరు పోలలలరు ! క్ట 

అని నీశాకరంచును, అట్టియెడ మన ముద్యానవనమున( జూచిన 

శకుంతల యీ మెరోః-నా యన్న సంకేయము మనకు గల్గును, రాజు 

కూడ నామెకోపమును మాటలను చూచి యి ట్లనుకొనును : ఫ్ 

6 రాజు (తనలో ) _ నాకు మనస్సునందు సం దేహము ప్రట్టిం 

చుచు6 గపటము లేనియ నే యీ మెకోపను కనంబుడుచున్నది. లే | 

కడా! 

చ, స్మరణకు చాక గ్రూరముగ.. we 

స్వాంతే ములో పల దాప మొందుచుకొ 

నరము ' రహస్య పఫుంబ్ర బ ణయ 

గాథ యెట్సుంగలో లేన నాపయికా 

దరుణి యపారకోపమునల 

 దద్దయు నేశ్ర ము 'శజ్బశేసి వం 
కర లగు క్యామ్ విచేచుం 

| స్మరభాపవిఖండన కి, కి యన్, 

పతిప్రేమ :- — ఇట్లు భర్త రమో(దను గోపముతో డను దుఃఖము 

“తోడను వదలిపోయినకేసంతల మనకు మరల _ నెట్టిస్థితలోం గనం 

, మీ అయి అత్త్మగ్గణావదూనిని ’ 
ణా 



అభిజ్ఞాన శా కు ౦తలము 
బడును మారీచా (శ్రేమమునందు దుమ్యంతునకం గాన్సించినప్పటి 
యామెస్టితి నాకండే 2 యిట్లు వర్లి ౦చెను, 

cA మిగుల మానినవ(స్త్రంబు మేనం డాలి 

నియనుకృళముఖి యేకచేణిని ధరించి _ 
కుద్దకీలయె యతిదయాకూన్యుండ నస ల 
నోటు 'చిరవిరవోర్తి యీానాతి' డాళల్చె, ' ల 

. పతి తన్ను నిరాకరించె నని యామె పతిగ్రేనును త్రి" తోసిన 
పాతివృత్యధర్మమును పాటింపకయుండెనా ? లేదు, (భర్తు! “| 
'పుకృళౌపి రోవణతేయా మాస్మ ప్రతీపం గమః) (వరుం డలంక 
న్వహించినను భర్త ఫ్రవిరుద్ధవు శాస మసక) అన్న కణ్బు నిబోధ 
యామె చక్క గృహీరిచెను, సీతా బేవివలెచే వాసనా 

దనకు నన్యాయ మొనర్చిన తనపతిచింతతోడచనే కాలము గడె 
తల మైనను మడువదయ్యె, మంచి నీక. మైనను కట్టదయ్యె, ఆహార 
మెనను తిన్నగం దినదయ్యె ! | ఆర్య పతి ద్రశాతిలక ములకు _నాదర్శము 

గదా! 

డని 
లి క ॥ న్న అనునూ యా ద్రీయంవదలు ; వీళ్ళు శకఘుంతలచెలీయం డ్ర 

చెప్పవలెను, అమెనువలెనే ఏీరినియూడ. గణ్వమహర్షి "పెంచి పెద్ద 
వారిని జేసెను, ముస్తరును సమానరూపసౌబోర్షము గలవారు. వీ రిద్ల 
భును కాన్యేతిహాసములను జదివియుండిరి,1 చి తృకర్శమును అభ్యసిం 

చిరీ.2 ఇందు. (బ్రీయంవద హోస్యో క్రులందును, కొంతవజకు [గ 

పురుష పృణయన్యవహారములందును నిపుణ. అననూయ మనోళ్లై ర్యము 
కలది దూరపుటాలోచన చేయునది, కార్యమును సాధించునుపా 
యము కలది. పృథమాంకమునందు6 జెట్లకు నీరు పోయా ప ప్కేసంగమున 

శకుంతేలను +అ శ్ పమయోధరవిస్తారయితృ ఆత్మనో యావస ముపొల 

భస్వ “యావక్ త్వయా ఉపగతేయా లతాసనాథ ఇవ అయం 
శీసరవృక్షకః ప్రతిభాతి? యనుచు6 గేరడమ లాడి యామెచే 

“అతః ఖలు (వ్రీయంవదాసి త్వమ్ ” అన్న పాగడ్తను గాంచెను 

తృతీయాంకమునందు దుమ్యంతునకు మదన లేఖ వ్రాయు మనియు, 

పూలలో? బెట్టుకిెని పోయి తాను రాజునకు నిచ్చి వచ్చెద ననియు 

నుపాయము చెప్పెను. మొదటి యంకమునందు దువ్యుంతుండు చెట్టు 

రి 

చాటుననుండి రాయగా కన్య లందటును 'సం ఛ్రాంత లగుదురో,.. వారిలో 

అననూయ వెంటనే ధైర్యము 'దెచ్చుకొని రాజునకు బదులు చెప్పి 

అతిథిసత్కారమునకుం గడంగును, రాజుతో నెక్కువగా మాటలాడి 
నది యామెయే. దుర్యాసళ్ళాపము వినినతోడనే ప్రియంవద ఛ్రాంతి 
చెండి యూరకుండును, బుషి కోపము తీర్చుటకు నననూయను 

౨౧౫ 

పంపును. ఆమె వెల్లి ముకో్క.పి మయైనదుర్యా సునికోపమును దీర్సి శాప 
శాంతి వరంబు వడసినన్చున | 

కణ్బ్యుండు : వల అభిజ్ఞానశాకంతలమందలి కణ్వుని బుషి 
యని చెస్పుటకం కొం బవి తు త్రుడుకు, స క్త పగుణప్ప ప ధానుడున్కు తన 
కూ(తులయెడ నిరతికయ శ్రే మగల గృహస్థుయను అనియే "చెప్పవ లెను, 
తౌను నిత్య, బృహూచారి యయ్యను రేనకులల భూతదయ . పురి 

వ | క్ దలిదం డ్రులశే విడువంబడిన ఆండుపిల్ల ల "జెచ్చి పెంచును, 
వారీక్తి' విద్యయు మద్ధులును కజపును, మిక్కి. లీ  జాగరాకతత్రో వారి 
యోగ తేమ నురయాను. వారీకి దైవము ప్రతికూల మైనపుడు తీర్థము 
లకుం బోయి దానిని శాంతింపంచేయును. మంచిస సం బంధములు చాచి 
వారికి వివాహములు చేయం .బ (ట్రైయత్నించును. శకుంతల గాంధర్వ 
వివాహము చేసికొనంగా నభినందించును. ఆ మెకుం జీళ సాళ మేరలు 
పెట్టి వెంట: మనుష్యుల నిచ్చి య త్తవారియింటికి బం ఫును, తద్వియో 
గమునకు6 జింతపడును. శేకుంతలకు నితండు చేసినబోధవలనను, రాజు 
నకు6 బంపీనవా రవలనను ఈతనికి వ్యవవారజ్ఞానము మెండుగా గల 

దని తెలియును, 6 అస్తాన్ సాధు విచి ఏంత్య సంయమధనాన్ ' అన్న 
సం దేశమువలన నాతనియాత్ర గౌరవము వెల్లడి యగును. మికు 
రత్నా దికభన మున్నను మాకు + దానిని మించినతప స్పనుధనము గలదు, ' 
కావున మేయ మికం కును దక్కు_వవారము కాముసుమా! జ్ఞాపక 
ముంచుకిను మని భావము. 

శారొబ్దరనవు(డు, శారద్వకుండు : వీ రిద్దటును కసంకలను 
దుష్యంతుని యొద్దకు. దీసికొనిపోయిన కణ్యశిమ్యలు, వీ రిద్దణును 

వేజువేలుస్వ భావము కలవారు. శార్ బ్ఞరవు(డు కోపడారి, యితరుల 
మాటను ఎంతమాతృమును సహీంచుహా(డు కా(డు. త్ర సంగము 
వచ్చినప్పుడు చ కృవర్తినిగాడ లక్యుయు వేయక యెంతమాటయెనను 
అనును. ఈతడు "పెద్దశిష్యుండుగం గానవచ్చుచున్నాండు, కణం 

డితనితోడానీ 'తొను రాజానకుం జెప ప్పవలసినవ్నార్హ ర్ర చెప్పును. రాజు 

తోడను ఈతంజె మొదట సంభాషించును, శారద్యతు(డు కాంకుండు, 

తోొందరపడువాండు కాండు. దువ్యు౦తునకు శార్ జ్ఞరవునకును జరగు : 

చున్నవాదము ముదురుచుండుట చూచి యాతండు రెండుపర్యాయ 

ములు తోడిశిమ్యని నిలిపి చివరకు రాజుతో “ఈమె నీ భార్య, 
ఏీలీన. చేలుకొమ్బు, వెడలంగొట్టిన వెడలలొట్టుము ' అని చెప్పి ౩ శార్+బ్ఞ 

రవ గాత ములను మరలునట్లు చేయును, అరణ్యములో నుంఢుట యల 

వాటుపడ్డ యా. యిద్దజు 'బుషికమారులును జనాకీర్ల మయిన రాజ 

ధానిని చూచి కళవళ మంది *ఈయూరు ని పృంటుకొన్నకొంప 
మాదిరి నున్న 3 దనియు, మజియొకండు, ' * ఇందలి జనులు మడ్డివారు 

గను. అపపి శ్రులుగను,. బద్ధులుగను, అ పృబుర్గులుగను ఉన్నారు? 

1, అనభ్యంతరాః . కులు వయం ముదనగత స్య వృత్తంతస్య కింతు. స్ యాదృశీ ఇతివసనిబంధేష కామయమా నా నామవస్థా 

తాద్భశీం లే శ్రే శే. ._[3-వ అంకము]: 
గ్రే 

శి అనపభు క్షభూమణో జయం ' జనః, చి తృకర్మప పరిచయేన ఇంగేషు శే ఆభరణవనియోగం కర్వః, ఎగ్రో-వ అంకము]. 



౨౧౯. 

అనియు 6 జెప్పెను, 

టూరివారు పట్టణములకు వచ్చి యచ్చటిజనసంకీర్ణ తయు, ననా 

చారంబును జాచి బెదరి కణ్వశిష్యులవలె-నే పలుకుచుందురుగదా |. 

విదూపుకు6డు : నాటకమందలి ముఖ్యరస మేది యెనను 

ప్పేక్షుకులకో విసుగు పుట్టకుండ నుండుటకై నడుమనడునును గొంత 
హోస్యర'సమును (బ్రదర్శించుట యావళ్యకము, ఇందులకై సంస్కృత 

నాటకములందు విదూపుకు6. డనుపా ఈ మును కల్పించెదరు. విదూపు 

కుడు సాధారణముగ వ్రావాణుండుగష్కు నాయక్రని న్నేహితుండు 

గను ఉండును, ఈ నాటకమునందు నూఠవ్యుయ డ డనువాండు విదూ 

వరుడు. ఆతండు శండవయం౦కమునందును, అయిదవ ఆజవయంక 

ములందును గానిపించును. శకుంతలనుగుణించి రాజు మనస్సు లోల 

గేమాతిశేయము లన్నియు మి తు నితో జెప్పి నట్లు వేసీ సి ప్రేకుకులకుం 

బెల్పవలె నన్నయుర్దేశమతో 1 గవి యీపాత్ర్ర్యమును. నిర్మించినట్టు 
గానవచ్చుచున్నది. ఇంతియకాని యితని సం భావ. ణమునందు. చే క్ష 
కుల నవ్వించునట్టి హాస్య 'మేమంతగ6 గానరాదు ; నాటకమునందలి 
సంవిధానకమున (Plot) ఈ పాతృమునకుం. బనియు నంతగ 
లేదు, వీనికంచె విక్ర 'మోర్వశీయనుం చలి విదూవుకు. జెక్కువ 

. హోస్యగాయడ్కు సంవిధానమున కావశ్యకుండు. ఈ విదూపుకళని ఏకాంత 
- మందు రాజునొద్ద నుండనిచ్చి, పిదప రాజునొద్దనుండి తొలయగనీయ 

వలయు నని కవి పృయత్సృ ముగ గానవచ్చుచున్నది. అందుకే రెండవ 
యంకమునందు రా జాతనిని రాజధానికి. బంపివై చును. అయిదవ 

' యఉంకమునందు హంసపదికయొద్దకు6 బంపీవేయును, 

ఈ నాటకమందలి హాస్యమును జూడవలె నన్న మాథవ్యుని 
మాటలు విన్నం బ్ర బఐ యోజనము లేదు. పంచమప. ఫ్రాంకములకు నడుమ 

నున్న బెస్ట _స్హవానిసంబంధ మైన ప పృవేశీమను జూడవలెను. 

ఈ నాటళముమిటి ట్ (గ్రంథములు ; సా ఈ నాటకము 
మొక్క యోగ్యత నుబట్టి దీన: పెని చెక్కు. టీకా గృంథములు 
చ్రాయంబడినవి, మూల గృంథ మంత కఠినము కాదు న టీకా 
గ్రాంథమలతో? బండితులకు నంతగాల బృయోజనము లేకపోయినను 
విద్యాస్థలకన నివి కడు సహాకారులు, ఇదియు.(గాక వేటువేటుపాఠము 
లను గముంగొనుటకును, ఏయే దేశమందు _ నేయేకాలమందుం చాఠము 

అభిజ్ఞాన శాకుంత లము 

ఈ దినములలో లహాడ చేదోపనిమిందను బతి! కరములు, శాకంతల టీకాకారులలో నీ క్రిందివారు ేర్కనందగిన 

-అభీకామళట్టు, కాటయ వేము(డు, కృష్ణ నాథపంచానను(డ్కు 

దృ శేఖరు(డు, డమరవల్ల భుండు, నారాయణరాఘవు(డ్కు రామ 

భ దుః ద్రు,ండు, శంకరుడు శ్రీనివాసుడు చంద ద్ర శేఖరుడు, ప్ర చృకృ్ళృశా 

చాహ్యడు, ఘనళ్యాము(డ్కు క్రేమళం ద్రుయు, | 

వీరిలో అభిరామభట్టు, కాటయవేముండు, చంద (ద, శేఖరుండు? 

శంకరుడు అనువారు ఫురాళనులు, టీకాకారులలో కాటయచేయ[డు, 

శ్రినివొసు సుండు ఆం థు లు, 

కాటయవేమారెడ్డి, కొండవీటిరాజ్యము చేలిన ప్రోలయ వేమా 

శెడ్డికి (౧౩ ౨౦- ౧౩౫౮) దౌప్ తుడును, అనపోతా డక (౧౩౫౦ = 

౧౩౬౨) 'మేనల్గుండును, అబ్లడుకు, కుమార ిరి రెడ్డికి (౧౩౮౩ - 

౧౪౦౦ ) చావయు, మం,త్రియు నై యుండెను, కుమారగిరి ఇెడ్డివలన 
రాజను-హీం దృవర రాజ్యము వడ సెను, ఈళండు శ్రీశ, ౧రో౧౫వజికును ' 

ఎ్రతికి యుండిన నుండవచ్చును,. ఈతడు కూరా రో సరుడుగ 

నుండుట యేకాక పండితు.డై కాళిదాసరచితమెన కాకుంతల్క విక క్ 

'మోర్వశీయ, మాళవికాన్నిమి త్ర త ములను నాటకములమో(ద6 జక్కన 

టీకోలం వ్రాసెను, ఈ టీకలమ్ వసంతరాజీయ మని పేరు. ఈశని 
బచబావయు, ' యజమౌానుండంను. అగు కుమారగిరి రెడ్డికి వసంతరా జని 

మాజు పేరు. ఆతండు వసంత రాజీయ మన్న పీరట ఒకచాట్యశాప్ర్ర 

మును రచించెను. ఆనాట్యశాస్త్రమ ననుసరించి. కాటయవేమారెడ్డి 

వసంతరాజీయ మను ఈ మూఃడుటీకలను థా సెనంట | ఆ టీకళుం 

చ్రారంభమం దున్న ఈళ్లోకముల న్నీ క్రింద నిచ్చుచున్నారము.2 

కాటయ వేముని వ్యాఖ్యానము పెళ రుపండిరుల చక మిక్కిలి కొని 

యాడంబడినది. “ఈ టీక్యాగం శమువలన _ న్మీగృంథకర్త పూర్ణ 
పండితు* డనియి, సమర్థుం డెనవ్యాఖ్యాత. యనియాం గానవమ్చును. 

ఈత (డు కబ్దయలయుక్క" ధ ధ్వన్యర్థమును కను(గానుటలో నూత్మదృష్టి 
కలచాండు, కావ్య సౌందర్యమును జక్కంగల. జూడంగల్ట రసికుడు, 

నిస్పంశయముగ నీవ్యాఖ్య్యానము గొప్పయోగ్యత గలది, ల్యిన నిందు 

స్వల్ప వివ య ములు విపరింప(బడనందున6  దరుణవి ద్యార్థుల కంతగ నుప 

యోగకరము. కాదు? అని యొకప ండితునియభి ప్రా ప్రాయము. 3 ఇట్టి 
లె కెట్లు మాటీనవి. తెలీసికొనుటకును ఈ టీక్ళ్యా! గ్రంథము లుపయోగ ! యు _త్తనువ్యాఖ్యాన మింకోను ను అచ్చుపడ లేదు ! _ 

1. మాథవ్యు( డనుపాఠముకూడం గలదు, 
na 

2, మునీనాం భరతాదీనాం భోజూదీచాం చ భూభృ తామ్ కాస్త్రకి సమ్య గాలోచ్య నాట్య వేదార్థవేదినామ్. ౧ 
ప్రోక్తం వసంతరాజేన కుమారగిరిభూభుజా, నామ్నా వసంఠరాజీయ నాట్యంక్నాస్త్రం య దుత్తమన్, . ౨ 
త ఫో నే నెన నూస్దేణ దర్శితౌ శేవలక్షుణః, కవీనా మౌ శ్రేయో మం శీ కాటభూప త నూభివః, ne 3 
సం వేమవిభుః కుమారగిరిణా. రాజ్ఞా ౫ నియు _క్త్ః కృత్ నాట్యానా? త్రి తి తీయం కృతం కృతధియా గ యక్ 3 . 
తస్యోదీర్లరసార్ల వస్య రసిక శ్యాకుంతలాదేః స్వయం, వ్యాఖ్యానం కురుతే కుమారగిరి రాజీయాఖ్య మసె సై హీత్తమ్, . నట్ ల 

తి ఈ The Commentary indicates that the author was a sound scholar and able - expositor,,.. 
tes into the suggested sense of the word and seems naturally able to appreciate beauty... 

న 

‘He! penetra. 

బు 



అ భిజి త్తి-అభిధ 
"ఆం ధ్రు,లడైన మజీమయొక్ష టీకాకారుండు 

లేక్ష' 'శ్రనివాసాచార్యుడు. ఈతడు ప్రృతియంకమునకును జివర 
వాొసీకొనిన చా “ఇతె శ్రీరమణ వేంకటా లేశ్వరపాడారవిందసమా 
రాధక వై ఖానసకులతిలక త్రీ కాశికనో త్ర, శ్రీ తిరుమలాచార్య 
పుత్రేణ... శ్రీనివాసాచాళ్యణ విరచితాయాం శాకుంత లవ్యాఖ్యా 
యాం,,.అంకః * అను గద్యమును చూడ నీత(డు తిరుపతిలోని దేవర 
సన్నిధానమందున్న పూజారి యని తొంచుచున్నది. ఈతని కాలమును 
నిర్ణయించుటకు నాధార మేమియు లేదు. 

శ్రీనివాసుడు 

ఈ నాటకమునకుం చెనుయు ఫాషూంతరములు : తెనులసనం 
బూర్వకవులు నాటకములు వ్రాయలేదు, నాటకమునందు? బా తృల 

ననుసరించి చగ్రామ్య భౌవను. వ్యవహరింపవలసీవచ్చు నని కాణోయను 
వారు నాటకములను తెలిగింపవలసీవచ్చి నప్పుడు దృళ్యకావ్యము 

లుగా నార్చక్క శృవ్యప్ర, బంధములు గానే .ర్మాయుచువచ్చిరి. మంచన 

కవి మొదట పదునాల్దవళతొల్దిని విద్ధసాలభంజిక యనుసంస్కృత 

నాటక మును శీయూర చాహుచరి త్ సును కావ్య ముగ చెలీయ్గం 

వెనుకే. పదువై దవళతాట్టివా రగు సన మల్లన, ఘంట సింగన యను 

కవులు కలసి ప పృబోధచం దో దోదయ మను సంస్కృత నాటకమును 

తెలుగ ప్ర బంధము? మార్సిరి, ఇట్లే పదు నాల్లవళ తౌబ్టియంతమువాం 

జోగు పిల్ల లము పినవీరభ దృకవి కాళిదాసుని నాటకము ననుసరించి 

శృంగార కాకుంతల మనునామాంతరమ గల శకుంత లాపరిణఇయమును 

రచించెను, ఆది మా౭యడాశ్వాసముల్బగ్సృంథము. ఇతండు శాక, క్ల 
కోని యొకళకుంతే లాపరిణయమున్యు పిండిపోలి లక్షుణాకవి మణియొక్ష 

దానిని, పెద్దాన నాగయామాత్యు. డింకిపదానిని, శీవుణూరి వేంక 

టార్యుండు 'మజియొకచానిని చ్రాసిరి.  కృన్ళకవి ఇెల్లూరుమండలము 

వాండు. ఈగృంథము చిటుమామిళ్లీ పాపయ్య యనుకమనాయని 

ప్రేరణమువలన రచియింపంబడినది. ఇందు శాకుంకలములోని పెక్కు. 

పద్యములు చక్క_(గ భాహాంతరీకరింపయుడినవి. పిండి ప్రోలి లక్షణ 
కవి గోదావరీమండలము సం గుయ్యేటి గ్రామనివాని. నాగరాజు గోదా 

వరీమండలా _న్లర్లత విరవాససరవా _సవ్యుండు. ఇందు ఫౌరతేకథ యొక్క 

వగ ననుస రంపయిడినది, ఈమాగ్లురుకవులును ఇంచుమించుగా పదునెని 

మిదవ శ్రతాబ్దివారు. ౧౮౯౦-వ సంవత్సరమున నూజివీటివిద్వాం సు 

లగు నిద్వాన్ మాడభూషి వేంకటాచార్యులవారు _* భరతాభ్యుదయ ) 

మును కావ్యమును రచించిరి, ఇయ్యది కాళిదాసునినాటకము ననుస 

రించి 'వ్రాయంయబడిన ట్రౌఢ,పృబంధము. ఈ కావ్యములు కాళిదాసుని 

నాటకమునకు భాహాంతేరము లని చెప్పుటకు వీలు లేకపోయినను 
కాకుంతలకథ ననుసరించి యాం ధ్రృమున వ్రాయ (బడినకా వ్యయము లని 

చెప్పవచ్చును. 

 రమున కభఖిధ యని 

| 

౨౧౮ 

సంస్కృత నాటకములను తెనులపపాసలోనికి చాటకములుగ 
భాాంతరీకరించుపద్ధతి పందొమ్మిదవళ తాబ్దియంతమునం దు. చ్రారంభ 
మెనది. శాకంతలమునకుం చెనుంసన నచ్చుపడినట్టి భాషాంతేరములు 
పెక్కు_లు కలవు. వీనిలో కాలక రముముగం 

శ్రీ వీళేశలింగముకవిగారిది. 

జాచిననో మొదటిది 

(కొ. వేం, ల) 

అభిజి త్తి _ ఒకనక్షక్రము, రోహిణి ప్రక్క_ నుండు 
నది, దతునికొమా శై. చంద్రునిభార్య. ఈమె అండజకన్న 6 దానే 
చం ద్రున కహ్క_డు శే అునమూస్పద కావలయు నని తప మొనరింస నరి 
ఇమ ల దోమను గనిపట్టి కుమారస్వామి యన్ని దై వత్యే మగ 

అ ఛిథఢ ఎ. అలంకారకుల మతేమున సంశేతితార్థమును 

బోధచేయునట్టిదియు, శబ్దమునం దుండునదియు నగ ( శట్దనిష్టయస ) 

నొకళక్సి (వృ త్తి ). సేరిమతేమున లక్కు, 

వ్యంగ్యము లను మూ. డర్ధము లుండును. వానిలో ముఖ్య మెనదియ్యా 

సౌాతూత్ సం శకేతిత మైనదియు నగునర్థము వాచ్య మనునది; అనలా 

సాధాగణముగ లోకములో నేపజు 'మేయర్థమందు వాడంబడు 

చున్నదో యది యాపదమునకు వాచ్యార్థము ( కావ్యప్రుకాశము, 
ద్వితీయోల్లాసము ), ఇట్టేముఖ్యార్థమును స్ఫురింపంేయునట్టివ్యాపా 

శీర, దీనిని "కావ్య ప్ర కాళకారుయ వ్యాపార 

మెను సాహిత్యదర్పణకారు(డు శక్తి యగెన్కు ,ప్రకాపరు ద్రీయ 
కారుడు వృత్తి యనెను. ఇతనిమతీమున శబ్లవృత్తులు మూడు ? 

అభధిధ్యా లక్షుక్కొ వ్యంజన లనునవి. సంశేతితార్థగోచర మైనశబ్ద 

వ్యాపార మభిధ యనంబడును, అది రెండువిధములు : రూఢిప్టూర్విక్క 

యోగవూర్విక, ' భువనము అనునది మొదటిదానికినిి వసుమతి రత్న 

గర్భ యనునవి రెండవదానికిని ఉఆదాహరణములు (కావ్య ప్క కరణము 

పదము నకు వాచ్యు 

భాట్టమత మునం దభిధ యనంగా ఫలమును పుట్టించునట్టివాచక 

కబ్దగత వ్యాపారము. దీనికే భావన యని పేరు, ఇది యొక్ష వేటు 

పదార్థ. మని వారియభిప్రాయము. . డానిజ్ఞానమునకే సృవర్తకళ కి 

కలదు... దానియందే భావనాత్వరూపమున విధిశక్తి యుండును 

(వా దస్పత్యము ): 

పదార్థ మే వాక్యార్థ మను ప్రా, భాకరులనుతే మున నభిధావృ్తి త 

వృత్త గంతిరమేతో మిళిత 'సగను, “భ్టుజాయకం డభిధలోం డాత్చర్య 

వ్యంజనాలకుణముల నంతర్భవింపజేసి వృత్తే స్థికత్వము రసస్వరూప 

| మున కంగీకరించెను.. 

Commentary is undoubtedly of a high order, but dose not explain minor points and is not therefore fully 

serviceable to young students ° 

1, ఈ్ళగ్తంథము కాకినాడలోని సరస్యతీప త్రి లి కయందు€ 

చాల 

లో 

— Patankar’s Abhijnana Sakuntalam. 

బ కటింపల్సడినది, 



కొనిరి. 

౮ అభిధమ్మము 

| ఖై ము). — తె పెటక ము 

అఫిస్ మనునది 

ప కరణంబులుగా విభఛబింపంబకినది, 

అభిథమ్మమ (అభిధర్మ 
లనయరల బౌద్ధుల వేదములలో 

ం ఈ పి[ట్రకము, ఇయ్యది స పప్పు 

(గృ్కంథము శ్రీ పూ, రో౦౦ మొదలు ౨౫౦ వజకును జరగిన కాలము 

నందు చ్రాయయబజడియె నని విద్వాంసులయభి ప్రా యము ఇందలి 

మొదటి పృకర ణము మొదట వ్రాయయబడే ననియు, మూండవ్మప్కకర 

ణము ' చివర వ్రాయంబడె ననియు నూహింపయిడుదున్నది.. ఈ 

గ ంథమునందలి బోధ లన్నియు స్వయముగా బుద్దుని చేం జెప్పంబడియె 

నని బార్థులయభ్ ప్ర పాయ ము, బాద్ధమత మునకు. “సంబంధించిన చెతిక 

త _త్రే వము లన్నియు నిందు వివరముగం జర్చింపంబడినవి, మొదటి 

సృకరణమునందు ధర్మములపట్రికయు (భమ్మసంగని 1 రెండవప్పక 

రణమునందు ధర్మ నిరూపణమును. ( విభంగ్క మూడవ పృకరణయు 

నందు మతములకు మూలాధారములును ( కథావక్టు ), నాల్జన ప (పృకర 

ఇమునందు వ్యక్తి వి శేవములును (వుగ్రలపన్న శ్రే, అయిదవ "పక 
రణమునందు చిన్నచిన్న నై "సతికాప (ప్కృక్ళాతులకుంగల సంబంధమును (ధాతు 

కథ )3 ఆజివప శృకరణచమునందు నె తికయమకమును (యమక్స 
ఏడవ ప కరణ మిన నై తిక స్థితి యొక్కయభివృద్ధియును. ( పత్తాన ) 

వర్గీ ంచసుడినవి, గ్రంథ మంతయు పాలీభావ.లో వ్రాయబడి 

యున్నది. నా] సవడు లనువారు. బౌద్ధులలో నొక తెగవారు, 

వారు లేమసి సిద్దాంతముల కనుకూలము-గా మజీరువక అభిధమ్హమును నిర్ధించు 
హీందూదేళమునం దీభాగము నశించినది, 

దేశమునందు దీనిభాహాంతరము. కలదు. 
కాని నా 

అభిధర ర్ల కోశ వ్యాఖ్య — . అభిధర్మ కో మని వస 
బంధునిచే రచింషుడిన సంస్కృత కోళ మొకటి యుండెను. 

యిప్పు డెచ్చటను కానరాదు, . దానిపై శ్రాయంబడినవ్యా 

. మూత్రము. ఏనా టిబెట్ చేశములందు కానవచ్చుచున్నవి. దీనికి 
ఇ నీక, టిబెట్ భాహాంతరీకరణము లిప్పటికిని గలవు. ఇందు బౌద్ధ 
మతీసంబంధము. లయినవిహయము లన్నియు6 జర్చింపం డెను, 

ఆది 

ఖలు 

అభఖిధానచింతావుజి — 

మైనకోశము, 

హేౌమచందృరచిత 

ఇందు జై నసిద్దాంతములం చక్కంగ వివరింప(బకినవి, 

అభి ఛాననిధుంటువు — హేమచంద 

శబ్దకోళము. 

ద్రకే మెన 

అల్ రాగరల్నో మాల ర కారాయ వ్రతేక మగు 

సంస్కృత నిఘంటువు, 

అభిఛా వృత్తి త్రి మా తృ. ఎ. వృత్తి 

మెటుకపటుచు చిన్న గృంథము, ముకులభట్ట ప్ర ప,ణీతము, 

స్వరూ ప 

అభి ఢేయము _ ఇది యొక యర్థవి శేవము, సామా 
న్యముగ నర్భములు.  నూ(డువిధములు ; వాచ్యము, లక్యయు, 

మూడవ 

Le WU 

- అభి ధేయము 

' వ్యంగ్యము, కొంచజమత మున. గాత్సర్య నను ములీయొకయర్థము 

కలదు, ఈయర్థ ములలో వాచ్యమునశే యభి భఖేయ మనునది నామాంతే. 

రము. ఒకశళోబ్ద “ముకోయర్థమును బోధిం చున పు డట్టి యర్భ మును బోధించు 

టలో నాకబ్దమూనకు Ep యుండవలెను, ఏశబ్ణ యేన. కయర్థమున 

నీశ క్రి యుండునో ఆశబ్దయున కా యర్గ మభిధేయ మనంబడు చుండును, 

రామకబ్దయునకు దశర థాపత్య యాపోర్భమున భక్తి కలదు కావున 

 రామశప్టమనకుం చ్రాగక్తార్థ మఖిధేయ' మగుచున్నది, కావున నభిధచే 
వాచక కేబ్దమువలనల గల్టునర్థమ వాచ్యార్థ్యము "లేక అభిధ మార్భ. మని 

చెప్పయణజడుదాన్న దని సారాంశము, ఆ భిధావ్యాపా రమువలన గలు ' 

నర్ణ మగుటచే నిది యఖిభేయ మనబడుచున్న ది, 

అభిధేయార్థమునకు సంశేతితార్భ మని నామాంతరము. కలదు, 
ఈయర్థము జాతి గుణమ్మూ శ్రీః “ద్రవ్యము నని నాల్హువిధములు. 

దృవ్యమునకు యదృచ్చ యన్ నానూంతేరము కలదు. చృపంచము 

బాగో ని పదార్థజాతే మంతేయు నీమో౭ది నాలు = తరగతులలో నిమిజిపోవు 

చున్నది. అం దొక్కు_టికంటె నెక్కు_వగ నుండుప దార్భ ములు జాతి 

యందలివిగాం జె ప్పంబడుచున్నవి. 

ఆకారముచే గృహింపందగినది జాతీ యగును, 6 సోవు* అను 
పదము జాతినానకము, (ప్రపంచమున నొక్క_టికంకు నధికముగ 

నోవు లున్నవి. మన 'మొకనోవును జూచితి మనుకొందము. తోక? 
-వీలిన డెక్కలు గల నాల్హుకాళ్లు, కోలముఖిఘు. గంగడో లు మొదలగు 

నవి కలది గోవు అని మనకు జ్రానము కలుగును. కాన నిదివజుకు మన 

మెణిగినయా కారముకల ముటీయుకనోవును జూాచినపుడుకాడ మన 

| కదినో వనుజ్ఞానము కలుగుచున్నది. . కాన గోప పదార్థము జాతి యగు 
చున్నది. 

1 పదార్థమునందలి విశేషమును డెలుప్రునది గుణవాదక మగును. 
ఇది సామాన్యముగ విశేషణ మపచుండును: 6 తెల్ల నిగుజ్జము, ఎజ్జని 

కాగితము, మంచి బాలుడు ? అనుపదములలో6 బెల్ల ని. 

మంది. ఆనుపదవి కేప,ణములు తద్వస్వవులని శేవ ములను (గుణము 

లను) చెలుపుచున్న వి. కావున నిందలి 'తెల్లందనమ్యు. 

మంచితనము గుణములు, 

ఎట్టన్సి 

ఆలి 

పనిని ' 'చెలుఫునవి కృియావాచకములు, 

పదము వంట చేయువా( 'డేసనర్ణమును] బ్ర 

6 వంటవాండు "అను 

చేయుట యొకప ని యగుటచే మిందిపదము (క్రియావాచకము, 

ద్రవ్య మనంగ నొక్కే పదార్థము _సంజ్ఞావాచకము 
| లన్ని యు ద్రవ్యవాచకము. లనవచ్చును. వెంకన్న, అచ్చెన్న కాళి. . 
విజయనగరము . మొదలగునవి .. కేవల 'మొక్క_ ప దార్థము'నే. తెలుపును, 

' కావున వెంకన్న మొదలగునవి (దృవ్యములు, 

కాని 'సిద్ధాంతమనందుమా తృ మొక్క_జాతియందే' పచార్థమ 
లన్నియు నంతర్భవించును.. కాన గుణము డీ య 'ర్రవ్యమ శే . 
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౧. పతాక్రహ స్త నము.: లత్షుణము. ౯ మయూరవా స్తము: లక్షణము" re 

అంగి కుం'ది-తొంసస్టా సృంక్లీహ్లైః ప్ర ప్రసృతా, యద్వి . అన్నీ న్ననోమిక్యాంగున్నే కే వానే క్యు ప్రపాకశ్కే ల ] 

పతాకకరః శోకో నృక్యకర్ల విశారడై 8. FF F '  మయూరహా స్ట కథితః కరటికావిచక్నులై 8, ల 

9, త్రీప పకాకహా స్ల స్గము లక్షణము a . ౬ అర్ధ చంద్రహ_ సము లక్షణము. లా. య 

స ఏవ శ్రీప శాకస్భ్యా ద్వ క్రి తా నామికాంగులిక. అర్ధచం ద్రక్షరసోఒియం ప పతాకేఒంసన్దసారణాత్.* 
a) 

, (| 

3. అర్థప పతాకవాస్త ము] లక్షణము" . . డె అరాళహ స్తము: అవణము:.. * వ. 

త్రిప పతాశే కనిషా చే ద్వ కి తౌర్ధప పశౌకకః, స . . - పతాశే తర్జనీ వ కా, నామ్మా సోలయమరాళకః, వ. 

ర. కరరీముఖవా స్తము-1.లక్షణమ్ము . ౮ శుకతుండహా స్తము ; లతణము . _ 

స 
అస్యైవ చాపీ వా సస్య | ర్టనీవ క్ ప్పి . అస్మి న్ననామికా వక్రా. శుకతుండకలో ంభవేక్-. re 

బహిః సృసారితే ద్వే చే "త్స కర్ర; ' ఇక్షు. . 
సు ' | : . 



నం ముష్టిహస్తము వ లశుణము 

మీళ్ళనా దంగుళీనాంచ కుంచితొనాం తేలాంశేశే, 

ఆంగుస్టేనోపరియుతో ముస్ట్రిహస్తోఒయ ముచ్యతే. 

౧౦. శిఖరహ స్తము: లక్షణము 

ఇేన్యుష్టి రున్న తొంసవ్య సృ ఏవ శిఖిరః కరః. 

౧౧. కవిగ్గహస్తము 2 లక్షణము 

ఆంగుస్ట మూరి గ శిఖరే వ్యక్రితా యది తర్జనీ, 

కపిర్థగ్యకర సోయం అలల 

౧౨. కటకాముఖవా స్తము ఏ లక్షణము 

కపిర్థరర్టనీ నోర ర్ధం మిశ్హితాంసస్టామధ్య మో, 

కటకాముఖవాస్తో లయం కీ రితో భరతాదిభిః. 

౧౩. సూచీహా స్తము ఏ అతుణము 

ఊర ర్భకం ప్ర స సారీతా య ల కటకాముఖరర్జనీీ 

భజే క్ఫూపళరస్ఫోలయం ఇ కీర్తితో భరశాగ మే... 

౧౪. చంద్రకలాహ న్తము 3 లక్షణము 
నూన మంగుస్టుమో కేతు భవే చ్చందృకలాకరః, 

౧ పద్మ కోనహా స న్తము: లతుణము 

అంగళ్ళో విరళొః కించి 4 గ్మూంచికా స్తలనిమ్న గాః, 

పద్మకోళాభిధో హంసః. ===. 

౧౬. సర్పశీర్ష హస్తము : లక్షణము 

పతాకతలనిమ్ను త్వా త్సర్చశీ క్ష్కరో భవేత్. 



అభినందు(డు-అభినయము. 

యంగీకరీంప నక్కు_అ లేదు. వానియందు ఫి నంగీకరింప నక్కు_అ'లే 

దనియు జాతియంటదే శక్తి నంగీకరించినం జాలు ననియు నభ 

ప్రాయము. ఉఊపాధి'భేదము ననుసరించి గుణములు వే జిగుచుండును, 
కాని గుణమ మాత్ర, మొక్క_రీతిదే యాగుచుండును. తెల్ల నిగణము 

య అం 

'తెల్లనిపాలు, తెల్ల నికాగితము అనుచోట్ల నన్నింటనుగల 'తెల్టదన 

మొక్క టియే మొనను, పాలు కాగితము ననుపచార్థములం 

బట్టి వళ్వే నుడ్జూనము బ్రమఘూలకము కలుగు చున్నది, ఒక్కశే 

యసము'్థము 

గజ్ఞ్రము, 

సద్దమునం జాచుకొనిన సొకవమూదిదిగను (ఉన్న 

దున్నట్టును ఏ కత్తియొక్క_కాంతియందు. జూచికొనినం గోలగను 

నన్పిం గను. ఆంతేమా త్రము మున నాముఖములు వేర్వే అని చెప్ప వ్ 

లగు'నొ * కాదు, కావున గుణము లన్నియు జాతియం దంతర్శవించు( 

గావున వే కీషసుణయములయందు శక్తి యనవసరము, 

ఇమే | కియంగూర్చియు. గృహింపవలెను. ' సడపాకము, 
తం కులపాకమా, అడ్డుక పొకము మొదలగు పొకములయందలీ పాక 

ముక్క. టియీ. ఆ శ్రోయమాలస "బెల్లము, బియ్యము లడ్డువులు మొదలగు 

వానివలన పొకమయు వేర్వే మొనట్లు తోచును. “కావున షయ 
(లీ 

పొలియం దంతగ+ఇంచుటచే జీే (క్రియ యందు క్తి యనవసరము. 

చ్ర్వ్యమునూ జాతియే యననలెను, నెంకన్హ్క అచ్చెన్న 

ముడులు వ * కాకా గాలే యైనను వయో ఒవస్థలచే వారు' మాటు 

చుందురు, అస్తు చిలుకచేం బిలువంబడిన వెంకన్న యొకండును, బిల్ల 

నిచేం వీలువయడిన వాడు వేటును, ముదుసలి పిలిచినవెంకన్న వేటు 

నసదున్నారు. ఇట్లు వయోన్య కీ గత భేదములంబట్టి “పెక్కుమంది 

జెంకన్నలు ప ప్రశిద్ధు చే నీమొ త్రమున వెంక న్నత్వజాతి యుండి 

తీలుక కావున వ్యక్తియందు శక్తి నంగీకరింప నక్కొ_జిలేదు, ఇట్లు. 

పడా ముక్క. జాతియాప మగుటచే శేకవిధమే యని శేలినదె.. 

నుకెను తం: యంతగ్భవించును. కావున గుణాదులు ప దార్థ్యము లని 

బమనసీ  యగోసలబి* త ద్వాచకపదములందు భక్తి నంగీకరీంప 
చ 4 గా 

సక జిలే డని తర్సర్యము, 

కొంరదటు శ యరయే శద్దార్థ మనియు జాతిగుణ ద (ద్రవ్యములు 

శ్రీయయందే యంకళ్ళవించు నియా నిరూపించియున్నారు. 

ఇయ్యది (కొ కా లీ సిద్ధాంతిము, ఆలంకారికొ రో సరుం డగు మహిమభట్టు | 

వ్యక్తీ § వివేక ముస నీసుతమును నిరూపించియన్నా (డు. ఫఘుటమందు 

_ఘటత్వసానూన్య మున్నను ఘటన మను ( ₹ెండిటిని (సం) ఘటించు 

సమ) శ్రియ శేనిటే ఘటరూపార్థబోఢ కలుగంజూలదు. శుక్లాదికము ' 

గుణ మైనను కుళ్ల త్వమును (తేరి (దనమును) బొందమిచే నది శుక్లము 

కాజాలడు. వంటవాడు వంటను జేయకుండంగనే.. పాచకుండు 

కాడు, కావున! (గి గి యమ్ పదార్థ మని యతడు నిరూపించి 

యున్నా డు. 

"నై యాయికులు జాతివిశిస్ట్రవ్య క్తి యందు శక్తి నంగీకరింతురు. 

కనోవ్ట?. అనునపు జాపదమందు గోత్వజాతియు6 గల దనియు 

లోకమునందు? దండి 

బాలురకు 

సమయమున - 

౨౧౯ 

నాజాతితోల గూడినగోవ్య క్రి యే (గో ద దృవ్యమే) యాకేబ్దమున కర 
--తుసాయు వారిమతేము. సౌగతులు తద్భిన్న భిన్న మునంచే “శబ్దమనక. 
వక్తి నంగీకరింళురు, దానికం కు వేజగుదానికం కే వేజగునది శబా 

ర్భయు,. ఘటముకంకు వేజిగునది పటము. 

ఘటమే కాని వేతొకటి కాదు. 

మని తేలినది. 

“చుండును, 

వలెను, 

పటముకం జు చేఎిసనది 

కాన. ఘటశబ్దయనకు ఘటము. యర 

ఇస్తే త తన నృ'తానుసారముగ . శబ్దార్థము మాటో 

నిధ్ధాంకమునమూ గ్ర, ము జాతియే శన్దార్థ ని తెలియ 

[ బం. వేం. ఈ] 

అఖిన౦ దుం డు. కాకీ శీరరాజగు ముకా పీడునక్ర 

నూ ండ్ల పిదపనుండి న్యాయనూ త్ర ములక “ న్యాయమంజరి ? యను 
వృత్తి తిరచించిన జయంతేభట్టుకుమారు(డు ; 5 కాదంబరీకథాసార మను 

సుందర మైన లఘుకావ్యమును రచించెను. గెడాఖినందుండను మణి 

యొకకవి. వంగదేశపురాజగు యువరాజనశేం ద్రుని యాస్థానభూవ. 

ణమె రానుచరిత మను మహాకావ్య మును విరదంచెను. సే యిరువు 

రభినందులును క్రీ కీ, శే, ౮౫౦-౯౫౦ మధ్యకాలములో నుండిరి, వీరు 
కాక యర్వాలీసా? డగు నభినందుండు వాసిప్ప రామాయణమునకు మంచి 

వ్యాఖ్యగూ ర్చెను. 

_అభినయము -- నటుడు తన వ్యాద్దతకోధాదిభావము 
లను శరీరాదిచేస్టలవలన వ్య క్రీ కీకరీంచుట అభినయము, రాను యాధిప్పి 

రాదులయవస్థలను రంగాదిసా హాయ్యముచేం జాపుట యభఖినయము 

యొక్క... ప్రయోజనము. అభినయమున కనుకరణ మావళ్యకమ్ము 

డ్రి! తనకుమారుని ముద్దాడుట అభినయ మనిపించు 

కొనదు. పిశావు కలు కానివారు “వారీచేనములం వేసికొని, 

యందు6 దండి (ట్రైవేవము చేసికొనిన పండు కొడుకుచేవము చేసికొనిన 

వానిని ముద్దాడీన నది యభినయ మగును, భరతముని,ప ప్రణీకనాట్య 

శాస్ర్రైచుతమున 'అఖినయము చనాలుగువిధముల్కు ౧ ఆంగికమ్ము 

౨ వాచికము 3, ఆహార్యము, రో స్వార్తి కము (౮-= ౯) ఇత 

ఏనినిగటీంచి క్రొంచెముకొంచెము విచారింతేము, 

'ఆంగికముః_ నేత తృయుఖ్రహా స సపాచదాదిక ముల వ్యాపారమువలన 

మనోవ్యాపారములను చలమంేయుట ఆంగికాఖినయము. . లోకము 

నందు జనులు కోపము వచ్చినప్పు డొకవిధముగన్సు సేన యధిక 

మెనపు డొకవిధముగను, విషాదము కలిగిసపు డొక విధముగను ముఖ 

వికాసమున్కు హా _స్పపాదవి క్నేప ములను జేయుట ' మనము చూచు 

చున్నారము. ఒక్ నియొకథ బహీరిం ద్రెయవ్యాపార మునుబట్టి యతని. 

మనోవ్యాపార మును మనము  కొనుంగగొనఃగలము. లోకమందలి యీ 

శారీర వ్యాపారములను నటులు చక్క. ననుకరణమును జేసినయగాని 

డ్రేకుకులకు శామాదిళాదాత త్ర్యబుద్ధిచే నానందము కలుగ నేరదు, 

చయ. కాదు. ఈయంగ వ్యాపారములు లోకము ననుసరించి 

'తరుణులకు, . వృద్ధులకు. గొప్పవారికి " భృత్యులకును 

వేజువేటుగ నుండవలెను, ' “గంభీర. డెననాయకు(డు దుఃఖ. 

చాలునిషలే _చావ్రరుమని. "మేడ్చినచో బానగ, 



౨౨౦ 

నుండునా ? ఒకపురుహుంత్తే యొక్క_ ఖభౌవమునే భిన్న భిన్న వ్య కల 
యెడం గనయుబుచునప్రుడు ఖన్నా భినయములను జూపవలయును, 
జకానొకపురుషుండు న బ్రైమిం చునప్పుడును, సోదరిని 
బ్రేమించునప్పుడును, సుతు 9 చ్రేమిందునప్పుడును ఒక్కవిధ మైన 
యభినయ మే చూస్రటకు ణ్ లేదుగద | 

.. .నాటకమునం. దాంగకాభఖినయ ప్రాధాన్యమును. జూపుటకు 
శెండు ఉఊడదాహారణములను జా పెడను, . శాకుంత లనాటక ప గృుథమాంక' 

మందలి యా కీ (₹/0దిఫెగమును చూడుడు 3 

శక _న్హ నలా 3 ( శృంగారలజ్ఞాం రూపయుతి 

సఖ్య : — (ఉభయో రాకారం. విదిత్వా, జనాంతికమ్్ 

హలా | శకుంత లే | యద్య తాద్య తాత; సన్ని హితో భవేత్, 

భకుంతలా 3 (స సరోప.మ్) తతః కిం భవేత్? 

సఖ్య వ- వా ఇమం జీవిత సర్వ న్వేనాప్యతిశివి శేనం కృతార్థం 

కరివ్యతి. l 

ఇచ్చట శకుంతల కూర్చుండియున్న ది. మాట లాడుట లేదు. 

కాని యామె అనురాగవ్యంజకము లగు ఈ ఊర్వీ లేఖన, చింతన, 
ముఖావనమన్య నఫికర్తన్య వ స్తా, ంగులీయకస్ప ర్మాదెకము ' లయిన 
యంగచేష్టలవలన శృంగారలజ్ఞ నఖినయించినందున సఖుల కామె 

భావము తెలీిసెను అటే నాయికానాయకులయాకార ననగా 

'పరచ్పరన్ని ద్ధావలోకనమవలన వారిభావమును  'సఖు లెజింరీ. 

కావున శకంతలాదుమ్యంత వేవములను జేసీకొనినవారు, వారీ ఫొవము 

 ్రేకకలకుం చెలియున ట్లభినయింపవలెను. లేనియెడల నీ ఫాగము 
ప్రే ప్రేక్షకులకు రమ్యముగ నుండదు. . 

.శాకంతలమునందలి యింకొక, ప,'సంగమును చూడుడు 1 
© 

ననియు, 

అభినయము 

శకుంతలా: ._ అననూయే ! అభినవకుశనూ బ్యా పరికతం మే 

చరణం, కురవకకాఖాపరిలగ్నం చ వల్కలం, తావత్పరిపాలయత 

యావ దేనత్ మోచయామి? (రాజాన మనలోకయంతీ 

సవ్యాజం విలంబ్య సహ సకుభ్యాం నిప్ కాంతా న్స. 

మాం 

ఇచ్చట శకుంతల కాలీకి దర్శాంకఘరము గ్రుచ్చుకొనియె 

పయ్యెద చెట్టుకొ మకు. బట్టుకొనియె ననియు వా్య్యాజము 

కల్పించుకొని కొంత కాలయాపనము చేసి యితరులకు? 'చెలియనట్లుగ 

రాజును జూచును, _పెని దూపినయళినయమునక ౦ కె నిది యెక్కు_డు 

| 9 కష్టము. ఇచ్చట కాలికి దర్భ గుచ్చు కొనినట్లును, క్రాంను చెట్టునకుC 

బట్టు కొనినట్లును అభినయము. చేయుటయీకాక యాశచేప్త లన్నియు 
లు ౦౧ ఆ 

రాజును జాచుటకై కల్పిం పంబడినవ్యాజములు (సాకులు) అని 

ప్రేక్షకుల కళ్ళేనయమువలన నే బోధపడునట్లు సటింపవలెను, ఇది 

యభినయవి శేవము, 

ఊ శ్రర రామచరితమందలియీ క్రి0దెప్రకరణమును చూడు౭డుః 

నీతా; ఏతే కులు క త్కాలకృతనోదానమంగళా శ్చృత్వారో 

శ్రాతరః, వివాహదీ్షీతా యూయమ్, అసో జానామి తస్మిన్నేవ 

ద్ర హైజిశే తసి సిన్న కాలే వస్తే, 

2: Kk XK న 

లక్ష్మణః — ఇయ మార్యా, ఇయ మవ్యార్యా మాంషవీ, 

ఇయం వధూః శ్రుతకీ ర్దిః, 

సీతా; వలె; ఇయ మహ్యపరా కా? 

లక్షుణః : లాం ( పలజ్జన్మి తమ్, అప వార్య స్వగతమ్ ) అరే 

ఊరి శాం: పృచ్ళ త్యార్యా. భవతు. అన్యత 8 సంచారయామి ( ప్రకా 

శమ) ఆర్యే దృళ్యతాం ద్రృష్టవ్య మేతత్ , అయం చ భగవాక భార్దవణే, 

i. చదువరుల సౌకర్యార్థము ప్రక మోయక, 9 సంస్కృతచ్చాయరే యాయంబడినది. అర్థము : జా 

'శకంతల ;__ (శృంశారలజ్ఞ నభినయించుచున్న ది ), 

సఖులు :_. ( ఇరువురయాకారమునుం గని జినాంతికము సఖీ శకుంతలా, నాయన యిఫు డిచట నుండినయెడల ? 

శకుంతల: — (రోవముతో ) ఉండిన నేమి ? 
సఖులు == జీవిత సర్వస్వ మేని యిచ్చి యీయతిథిని కృతార్థునిం జేయుదురు. | చే. వేం, శాస్ర గారి భాపాంతరీకరణ ము ] 

2, కొన్ని దాకీ ణాత్య పాక ములలో నీవాక్యము లేదు, అర్థము : = కకుంతల - అననూయా |! నూదివంటి కొ క్రొ, క్రదర్శ పుడక నాపాద 

మున సృచ్చుకొన్నది, నావీర కుర వక వృకుముమొక్క. కొమం జిక్క_కొన్న ది. దీనిం దీసికొనువజుకును . నిలిచి నన్ను వెంటంగొనిపొండు, 

(అని మిమ'పెట్టి రాజుం జూచుచు నాలస్యము చేసి సఖులతో * వెడలిపోవుచున్నది ). (కం. వీ. ] 

తి. ప్ నిజముగా వీ రప్పుజే గో దానమంగళ కార్యమును -సెజవేర్చీన నలుగు రన్నదమ్ములు. మూరు వివాహదీక్షును బై కొనినవారు 

ఆహా! ఆప (ప,దేశమునందే యాకాలమునం దే కు నిప్పు. డున్న ట్టున్నది. 

లక్షేణుండు = ఈమె వదిసెగారు. ఈమె మాండవివదినెగారు. ఈమె మజిందలు శ్రుతకీ రి. 

కక — వత్సా! ఇదిగో నింకొక యున్నదే ఈమె యెవరు? 
లక్ష్మణుండు వా ( సిగ్గుపడి నవ్వుచు, మొగము తికి శప్పిః తనలో )- ఆహా! మావదినెగారు నన్ను యో ర్తి ళనుగుణించి యడుసచున్నా రు, సీ, 

“మంచిది, ఆమెను ఇంకొకటై ఫునకం ద్ర ప్పెదను, (ప (వకాశేముగ ) ఇదుగో మీరు చూడందగినది చూడుండు, ఇతడు భగవంతుం డగు భార్ణవుండు, 



పద్మకో శేలనామికా చే న్న మ్రూ' లాంహాలకో' భవేత్, 

౨౦, సోలస పద్మహ స్త్వము లతణము 

కనిస్థ్టాచ్యా వర్తి తా శ్చే ద్విరళా స్పోలపద్యకః. ... 

జ్ 

న 

౨౧. చతురహా స్తము : లక్షణము 

దగర ఫపుయిసిపై స్టా? కనిష్టా ప ప్రసృతా యద్వా 

శ ” ఓ . గ్ | ? . శ క 

అం సచేఒనామికామా లే తిర్యశ్చే చ్చతురః కరక mE 

౨౨ ఛ్రమరవా స్త నము : లక్షణము | 

Sg స తర్జనీ వ విరా. యది్శి 

9౨9. హంసాస్యహ 

మధ్యమాద్యా (స ప్రుయోలంసళ్యః (పృసృళా విరళా యది" 

తర్భన్యంగువృస సంమోగో హ 

౨౪. హం సపక్షుహ 

UY 

స్తము: మాము 
ళల | క ల్ 

4 

హంసాస్యకర ఈరీతః, 

స్తము: లతణము 

ద్ద కశ సమ్య క్కనిష్మా స సృసృతా యాది 
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రా న క సెలా 

క. 

౨౫. సందంథహ స్తము : లక్షణము 

జో ఆ, చ ఆరం ని 4 ; పునఃపునః. పద కో శే, సంశ్లిష్ట్రాః ప్రసృతా యది. 

+ సందంశాభిధహస్తోఒయం కీర్తితో భరతాగమే, 

౨౬. ముకుళహ స్తము.:. లక్షణము. 

అంసళీపంచకం చైవ మిళిత్వా గో పృదర్శణో 
. ముకుళొభిభహసోఒయం కీర్తితో భరతాగ మే, 

ఇ . 

9౭. తామృమాడహాస్తము : లతుణము 

ముకుశే తమ, చూడస్ఫ్య్యా ర్ట నీ వృక్సితా యది. 

౨౮ త్రీకూల హస్తము : లతణము 

నికంచయిత్వాంగుష్టం తు కనిస్టాంచ (త్రీకూలకః, 

2 ళ్ న! - “ఇ ఇ 

౨౯. అంజలివా స్తము :. లక్షణము 

ప తాకతలయోరోస్ట గా దంబలీః కర ఈరితః, 
- కా ఇ 

చెం. కపోతవా స్తము : లశ్షణము 

కపోత స్స కరో జేయ శి ప్రమా లా గృపార్మ తః, 

ఎ. ఎ, రతిం. కర్కటహాస్తము : లక్షణము . en 

ఆఏ భి. rr. a 

అన్ఫోన్యస్యా_న్దశే యశతాంగుళ్ళో నిస్బృతహ_స్ట్యయో౩, 



.... అభీనయము 
.. ఇచ్చట లతృణుండు తమ నల్టు రన్న దమృలవివాహకాలపు6 

బటమును జూపుచు సీతా మాండవీ, శ్రుతకీర్తులను బటమున( జూపి 

యేరా నెను. 

యూరకుండెను. అంత సీత ఊర్మిళపటకును జూపి కేరడమునకు 
6 ఇదిగో నిచ్చట నింకొకయామె యున్న ద్కే ఈమె యెవరు?) అని 
యడిగెను, అంత లకృణుండు 6 వదినెగారు ఊరి భనుగుటించి 
యడుగుదున్నా రని మనసులో ననుకొని ముసీము సినవ్వులు నవ్వి 

యామాటను తేప్పించి వివాహకభలోేనితరువాతి భాగము పరశుర"*ము 
గర్వభంగ, పృకరణమునకుం బోవును, ఇచ్చట కేరడ మాడినప్పటి 

. సీతముఖవికాసమున్వు లక్షుణునిమనో భావమును చెల్ను ముసిముసీనగను 
లును నటులు చూప లేక పోయినయెడల నీకథా భాగమందలి స్వారస్య 
మంతయు వ్యర్థ మగు ననియు, నట్టియభినయము లేనినాటకప్రదర్శ 
నము రసము లేనిపిప్పివంటి దనియు. జెప్పవలసియున్న ది, 

ఈ యాంగకాఖినయమును " నాట్యకా స్త్రకారు లనేకవిధ 

ములుగ విభజించియు న్నారు. ఆంగికాఖఫీనయము మూండువిధములు : 
శారీరము, ముఖజము, చేస్తాక్ళతము, మొగము గాక శరీర ముయొక్క_ 
యితర భాగములవలనC గానవచ్చునది శారీరము ముఖరాగములవలన( 

గానవచ్చునది ముఖజమ్ము (క్రీయారూపముగ( గానవచ్చునది చేష్టా. 

కృతము, ఇందు ముఖరాగాన్వితము చేవ మైన దని చెప్పంుడినది ;._. 

“ శాఖాంగోపాంగసంయు క; కృతో ఒప్యభినయ కుభీః 

ముఖరాగవిహీన స్తు నైవ శో భాన్వితో భవేత్, 

శారీరాభినయో ౭౬లో ఒపి ముఖ రాగ సమన్వితః, 

దిస్వణాం లభతే కోభాం రాత్రా వివ నిశాకర 8. 

నయనాభినయోఒపి స్యా న్నానాభావరసస్సుటః 
, 

' జ రి ముఖరా గాన్వితో యస్తా న్నాట్య మ్రే, (పృతిృృతమ్ 1) 

మనస్నునందలి భావములు మాటీనకిెల(దెయు ముఖముమో(ది 
వికారములు ( రాగములు, రంగులు) మాటుచుండవ లెను, ముఖిము . 

హృదయ పృతిబింబమును జాఫునట్టి యద్దము, హృ్ఫద్దత్త భావములు 
ముఖముమౌొ (దను  జాపయగల్లీననటు? డతి శ్రేష్టుడు. మన స్నునందలి 
భావములు మాజటీనకొలందియు ఒజక్క_తణములో ముళ్తురొగములు 
మార్చవలసియుండును, ఇందులకు మననాటకములలోనుండి కెండు 

ఉదాహరణములు తీసికొందము. 

౧, శాకుంతలనాటకమునందలీ పం-చమాంకమున్క శకుంతల 
రాజు నొద్దకు వచ్చి ని రాకరింపంబడేనప్కకరణమునందు, ఆమెమన 

జీ 

తనభార్య యైన ఊర్మిళశపటమును సీస్టచేం జూపక + 

“తరం 

స్సులో 6 గ్కనుముగ ఆతురత ( రొజు. తన్ను : గొరవించునో 

గారవింపడో యన్న శంక ఇ నిరాశ కోపము, 

మనోవికారములు క థా సందర్భ మును బట్టి 

ఆమెముఫఖిముమోంద(గూడ నీభానముల ప్ర 

గానరావలయును, అట్లు చూపలేనినటుడు కకుంతలబేవుము 
వేసికా నినయెడల నాటక ముయొక్క_ మూండునంతులకోభ తస ననియే 

చెప్పవలెను, 

దుఃఖము అను 

ప, తివింబములుం డ్రేకుకులకుం 

౨. ఉరత్తరరామచరికమందలి మూండవయంకమును వి శేవముగ 
నిందునుగుటించి గమనింపవలయును, అందు రామునకు. గానరాకుండ 

నీశ్ర యాత నియాలాపములను వినుచుండును. అతండు మూర్చపోయి 

నపు శాతేనిన్సి ఆతనికి. గానిపీంపకుండ ముట్టుకొ నును, ఈయొక్క_ 
రంగమం దా మిమనస్ఫులో శెన్నియో భావము లుదయించును, 
ఈళ్ళిక్సింది సందర్భ మును జూాడుండు 1 

డ్డి ° అ | 9 నీతౌ ;. అహో! ఉద్ భ్రాంశాసి, 

> % % >* 

సీతా ;._ బహుమానితా స్రీ పూర్వవిరెీ నిరవధి రీతి హీ. 
హాస్, 

జాలీ 

శ x x * 

సీతా: (సోద్వేగం తమసా మాళ్లివ్య) హో భగవతి 
తమనే | గచ్భతీదానీ మార్యపు త్ర. కిం కరోమి, 

x x , x సు 

రామః. అపి చేదానీ మశ్వ మేధసహధర్మవారిణీ మే 

సీతా :__ (సా తేషమ్) ఆక్యవు త్త! కా! 

వాసంతీ ;.__. పరిణీత మపి కిమ్ ? 

రం * 9 -§ య 
[9] మః వా నహీ నహీ హిరణ్యయీో నళ ప్ర తికృతి?, 

పీ శ్రా వ (సోచ్చాసాస్ర్రమ్) ఆర్యసు త్ర 1! ఇదానీ 

మసి త్వమ్, అహో ఉన్హాతిక మిదానీం చే పరి త్యాగశల్య మార్య 

ఫు శ్తేణ, 

ఏ fr Fp జ్. ” 1 తమసా = ( సన్మ్తే న్నవోర్టం పరిహ్వజ్య ) అయి వల్చే ! ఏవ 

మాతా సూయ ే. 
జరీ అది 

1. అంగోపాంగములతోోC గూడుకొనియు న్నళాఖా(ఆంగిక్రా భినయము చక్కు_(గC (బ్రదర్శింపంబడినను ముఖరాగము లేనిది శోభింపదు, 

శారీరా భినయము కొలందిగా నున్నప్పటికిని మఖరాగముచేం గనంబడు ముఖజాభినయ మున్న యొడల, రాతి (త్రివూయటం జంద్రునివలె శెట్టింపుళోభ 
కలుగును, "నేత్రా, ఖభినయము ముఖరాగముతో. గూడుకొనినయేడల నన్ని భావములను రసములను అది స్పష్ట్రపఅుపంగలదు, కావుననే నాట్యము 

దీనియందు నిల్చంబడినది ( నాట్యమునకు నిడి మూలాధార మని 
చత ఆ, ౮9 ఖో ౧౯౯- ౧౫౧]. . 

భావము ) [భర శాచార్యకృత నాట్యశాస్త్రమ్ - ( బొంబాయి నిర్ణయసాగర 



తత్తర 

నీతా: (సలజ్జమ్) పరిహానితాస్మి భగవత్యా!, 

ఒక స్త్రీకి తనభర్త యింకొక స్త్రీని వివాహము చేసికొ నెసేమో 

యన్న నంకయదు కలీనప్పు డా సుముఖముమింద నుండువికార మును, 

ప్రతిమ దూచి సంతోషించుచున్నా డని 0 పన్న తరవాత నామె 

_ముఖమునోొ6దను గనంబడువికాొరమును అభినయింప లేనినటుండు నటుడే 

ముఖరాగము స్వాభావికమ్కు ప్రసన్నము, రకము, శ్యామము 

అని నాలుగునిధములు (౮- ౧౪౫). మధ్యస్థాదిభా వనిరాపణమునకు 

స్వాభా 'వికమును అద్భుతహాస్యశ్ళం గారమురీకు ప్ర సన్నమును, ప్ర 

రౌదృకరుణనుదాదిక ములకు భయానక టీభక్సములక 

శ్యామమును. అస ముఖరాగము నుపయోగింపవలయు నని భరతా 

చార్యులయభి ప్రా యము (౮-౧౪౬-౮). 

రక్త మును, 

ఆంగికాఖినయము మరల. లెండువిభములుగ విభజింపండినది : 
పుడం గాఫినయము, ఉపాంగాఖీనయ ము, 

ఉరమ్ము 

హ_స్టముల్కు 

పొర షయ ((పృక్కొలు ), కటి (పిజుందు ) పాదములు 

అనునవి వడంగములు, నేత్రములు, భూవు ( కనుబొమ )3 నాస్య 

అధరము ( పెదవి, కపోల ( చెక్కిలి), చిబుకము (గడ్డము) 

అనునవి ఉపాంగములు, (పృత్యంగము లని యాలు కలవు: మాసు 

చాహువ్యు వీపు, కడుపు తొడ్క పిక్క, కొండలు మణికట్టు, 
| మోకాళ్ళు మోంచేతులుకూడ ద్రృత్యంగము లని చెప్పెదరు, 

విర స స్సు 

ఈ, పృకార మంగము లన్నియు విభజించి యొకొ_కయంగము 

యొక్క . చలన భేదములను నాట్య గృంథకారులును, అభినయగ్స గ ంథ 

కారులును విశేషముగ వర్శీంచియున్నారు. అవి యసంఖ్యములు, 
హ_స్పభేదములు. మూండువందలకు హెచ్చుగ నున్నవి. వాని నన్నిటిని 
నిచ్చట నుదాహరించుట యనావశ్యకము. “దిక్ ప ప్ర్రదర్శనముగC 

అభినయము 

. చేతివ్రే ల నన్నిటిని వాంచి అంగుస్థ్రము మిగిలిననాల్లు వే చే ళ్ళ ను 

తాణశునట్లు 'వైంినరనల నది పతాకహ స్ట మనిపీంచుకిొనును, pe 

హా_స్టమందలి య నామికను వంచిన శ్రిపశాకహ స్త స మగును, పతొక 

హా "సమ మందలి యనామికాకనిప్పికలను పంచిన అర్ధప తౌకహస్ట నుగును. 
బూ 

కొన్ని హస్తముల చ తిమలు వే బేటూకపుటయందు జూపయిడీనవి. వానిని 

జొచిన వేశ్వేణు హ_స్టమఘుల లక్షణములు. 'తెలియంగలవు, ఏయేహ_స్టము 

లేయే (ప్రేసంగములప్వు డుపయోగింపవలసినదియు నాట్యళా్యమ్ర్రమున6 

జెప్పయుడినది. ఆవాహనము అవతరణము, విసస్టనము, ఛారణమ్ము 

నప (ప్రవేశము, ఊన్నామనము, ప్రణామము మొదలయిన న ప్రసంగము 

లందు తి పతాక శ్రి హస్తము నుపయోగిం పవ'లెను. 

పతాకాదిహ్పన్రములలో నొక్కొ_కటి నాచావస్థలలో వినియో 
గింపయబడునప్రుడ్కు ఊర ర్భ్వగ పార్శ్వ గాధోముఖ పరాజుఖో త్త తాన 

తుశ్రితే, చంచలాచం చలళ్యాదిచేదములచే భావభేదములు సామాజి 

కుల సృాదయమునకళు గోచరింపంజేయంబడును. పతాకమునకు వినియో 

గము = ప్రవారపాతము, ప్రతాపనమ్ము ప్రహర్షము, గర్వము 

ముడలగనవి. బృ్రహోరాభినయమునను పతాకము సహృదయ 

లగ్నతలమై కొంచెము. కంపించున ట్లుంచవలయు. ప 

మున చోమాం౦ంచస సముఖముగా చె కె త్తవలయాను, చేను నాదియను గర్వా 

ర మున పార్మ పయునుండి పార మునకు ఛెచ్చుచు లలాటా భిముఖముగా 

భాగమునకు దేవలయును, ఊభయహా స్హముల పతౌకము నగ్నివర్ణ 

ధారా పున్నువృష్ట్యాదిక ముల( (బ్రయోగింపనగును, ఉభయహ స్త పతాక 

కరణముచే నగ్ని జ్వాలలో నూర్గ గమనముగ్యా జలధారలలో నధోగ 

అందు 

ప హర్దాఫినయ' 

మనముగా పువ్బవృస్టీలో నూర పముఖహ స్త ముం చుకిెని యం 

గుళుల శిరోదేళమున క్రమముగా నధోముఖహ స్తమె యంగుశల 

యధోగమనము నడపవలయును. కావున బతాకాదుల నూస్థ్వాదిస్థితి భేద 

ములచే నవస్థా భేదరుల నభినయింపందగును, నంది కోహళొదులమతే మున 

హస్తాద్యభినయము నాట్యమునకు( గేవల మంగరూపము గాక న్భర్తే 

1 “వళ నా వ్యా! పిీచ్చిడాన నై నైతిని, 

సీత్ర ౩ వా వూర్వవిరహమున గారవింపయిడితిని. 

Rk వ 

- ఇప్పటివిరహము నిరవధిక మనినతోడనే నా 

వ న x Kk 

ప్రాణము. లెిగ పోయెను, 

సీత ౩ (దిగులుతో గట్టిగ తమసను బట్టుకొని ) ఓభగవతి తమసా! నా . ప్రాణేశ్వరులు చెశ్లెదరటమ్మా, ఏమి చేసెదను. 
రాముండు :_ అయినను, అశ్వ మేధ కృ క తువులో నాకు సహధర్మచారిణి యాన్నదిగచా, 

"వీత వుల (ఊత్తలపాటుతో) ప్రాణేశ్వరా 1 ఆమె యెవరు? 

వాసంతి : వివాహముకూడం జేసికాంటిరా యేమి? 

_ రాముడు! లేదు లేదు, బంగారముతో. జేయంబకిన సీతా ప్రతిమ, . 
. నీత్ర 1. (నిట్టూర్పు విడిచి, కన్నీటితో) హ్రాతణేక్ళరా! మ్ కిప్పుడు నామో(దను. దొల్డి టి యనురాగము పోలేదు. గడా! నిశ్చయ 
ముగా నాహృదయములో నుండి మీయంతట మోరే పరి త్యాగళల్యమును .. బెకలించితిరి. ౨౨ ప  x% 

_ తమస:- ( న్నేవోశ్రువులు రాల నవ్వుచుం గౌరాలించుకొని ) కుమారీ ! ఇది యాత్తస్తుతి కాదే? 
నీత 1. (సిస్ట దోంపం గ్రోందు చూచుచు 'స్వగతముగా) భగవతి. తమస నన్ను 6 బరిహోసము చే చేయుచున్న దిగచా 1... [వాం వ్యా] అలో 



పతాకయో స్పన్నియు క్షః కరయో రృణిబంధయోః. 
సంయోగేన స్వస్తి కాఖ్యః.. +029, 

3౨. స్వ స్తికహన్హము .:. లక్షణము ఎ... రె% ఉత్పంగవాన్తము ఏ లక్షణము 

అనోోన్య బాహంమూలస్టా మృగశీర్ష కరా యిది, 
ఉఊతృంగనామా..హస్తోఒయం కీర్తితో ఛభరతాగయే,.. 

33. డోలాహా స్తము: లటీణము రెజ. శివలింగవా స్తము : లక్షణము ee. 
ఆ యం ధి oan FD 

క ఆళ్ళ 
పళాకేలప్య్యూరు దేశస్ధే డోలాహస్తోలయ ముచ్య తే. వామేఒర్గచం ద్రే విన్యస్ట శిఖర ళివలింగకః, 

చర. పుష్పపుటహా స్తము : లక్షణము 3౭. కట కావర్థనహ స్తము ? లక్షణము . 
కేస ౧ సీకా నణిబం: సంశ్లిష్టకరణే సర్బశీక్షే పృన్పపుటః కరః, కటకాముఖయోః పాణ్య్యోస్స్వస్తీకా నృణిబంఛయాః, యలు . న్ని 

క టకావర్థ నాఖ్యస్ఫ్యా దితి నాట్యవిదో విదుః, .. 

3౮. శకటవా స్తము ? లవణము 
భ్ | అధ అ జ | శ్ర్రమరా మధ్యమాంగుప్ప (ప్రపారా చృకటో భవేత్. 



wre బండా అసు 

రేల. శ్రంఖహా స్తము * లత్షణము... .-... రం, మత్స నవా స్తము లవణము. "-- 

శిఖరా నర్షతొంగ్రష్టు ఇర రాంగువ్వుసంగతజ్క, . కరపృళ్టోపరి న్యస యత్ర తృహ స్ట స్ప ధోముఖ్సిష 
తర్దన్యాద్యాయతా! ల్లి శిష్టా శృంఖహా_స్టః 'పృకీ ర్తితః, కించిత్ ,ప ససారితాంగప్టక నిషా ' మతృ్యనామకః, ' 

రం. చక వాస్తము..లక్ణము. '- = ర. గరుడవా నము ప లకుణము (UU) —O లీ 

, (7 ar 9 ల. నా ' నలుడు. : చ్ య,ల్రౌర్భచం దౌ తిర్య- కావన్ఫోన్యతలసంస్ప SEAR తిర్య క్క లస్తిత్నా వర్ధచం ద్రా వంగుప్పయోగతః, 

చకృహ_స్ట స్స విజ్లే యక. ల... " . గరుడః 4.446642 a en 

రణ. కూ, ర్యహన్తము : లక్షణము... . రర, వరాహపహాస్తము : లతశ్షుణము 

వార్త ప థ్యకాంగుస్టకనిన్దుక్య్య . మృగశీష్ష త్వన్యకర స్థా వళ్లిష్టన్టిత యిది, 

కూర్మహుస్ట స విజ్జే యకం 44.4... కనిషాం;షప్పమోర్యో గా. ద్వరాహః కర ఈరితః.. 

రగ -నాగబంథహ.న్తము : లక్షణము 

సర్బశీగ్షా స్వస్తేకా చే న్నాగబంధ ఇతీరితః 



అభినయము 

మునకు( బ్రధానభూతముగా బ్రుపాంపయిడును, | దిక్స్ర్రదర్శనముగా 
బృహస్పతిమతే మున బతాకహ _సవినియోగమున్లు.. చెప చున్నాము, 

దానిని పెనూచించిన . భరతమతముతో. బోల్చిచూచిన. "నాట్యన్ళ త్ర 
భేదములచేం ద త్తత్పికి కి యూ భేద "మేర్చడును. గురుముత మున౬ బతాక 
కర్శములు : విలా. 

“ స్పశ్శే దేహీతివవ"ే నిషంగస్య నిదర్శ నే, 
వీ్థ్యాం చ్రువేశభావేజఒపి వికారే ఇాంగరాగ శే, 

ఆశ్మర్టే శప చాపి తూష్లీం భావనిదర్శ శే - 

నృప శ్రేస్థస్య భావేచ గాథాలింగనభావే, 

పలా చ్చే ఖడ్డరూ శే పేైప్ పలాయనవిధి క్ర ము 

మంచారే సలిలే సింథా టీశే చేద్దరకుంచితః. 

త్ర క్రేతివదశే తారే స్వక్ళతి క మే 

వ్వం పళతాకహ_స్తస్య వినియోగః పృకల్సిత 8, i 

భరతమతమున రసభానపోవకముగా నాంగిక మగును. నంది | 
గుర్వాదినుతే మున నాంగికము లాస్య మున కుపరంజక మగును, 

ఈలాగున నే చేత్రాదిక ములకును నియమములు. గలవు, 

డీనియమముల నన్నిటిని నేర్చుకొనుట మంచిదియే కాని రామాని 

తాదాత్మ మును 'జెందక మనః ప్రువృత్తిచేం. గాక మిట్టి 

నియమమలపృకార  మభినయము చేయబోయిన నది యొకా 

నొకప్పుడు క్నతిమాభినయ మగునే కాని స్వాభావికముగ నుండదు, 

సటునకుః (బృ లోకవ్యవహారము ననుసరించి యభి 

నయము చేసినచో నడి డే క్షకమనోరంజనమ చేయు ే కాని కలి, 

మాభినయము చేయయాలదు, కావుననే భరతాచార్యులవా రభినయ 

విశేప.ములను చెప్పి చెప్పి చినరకు ' నిట్లు ర్రాసీరి : క్క 

శేవల 

బ.సంచజాన ముండి 
ఠా 

“యాని శా స్తాణి యే ధర్ధా యాని శిల్పాని యాః (క్రియాః, 

లోక ధర్మ్మప సత్తాని నాట్యమి త్యభిసంజ్ఞ కమ్, ౧౨౮ 

నచ శకం వ్ లోకస్య స్ధె సావరస స్య చరస్య మా 

ల స్ర్రేణ నియతం కర్తుం చానాచేహ్రైనిధిం పతి . గావో 

చానాళీలాః ప (చ్రృకృ్ళలేయః వీబీ వాట్యం ప్ర పలిస్టితమ్, 

9 క 1». 
తస్తాల్లోక, ప్రమాణం హా జ్జేయం నాట్యం ప్ర ప,యో కృభిః.] 

(ఎవ అధ్యాయము) 

రవివర్శాదిచిత్ర, కారులచే. జ్మిత్కింపంబడీన రాధామాధవాదిపట 

ములవల్ల ను, ఇటీవల ౩ వాడంబడుచున్న చె దై సోగ శ్రపటములవర్లిను అభి 

నటు 

౨౦౨5 

నయము కొంతవజుకు ేర్చుకొనవచ్చును, కాని నిజ మైనయభఖినయ 

మును చేర్ప్చుకొననలె నన్న లోకమందలీ ' (కృజలయాచరణమును 
చూచియే శేర్చుకి నవలెను, వేమ హెచ్చుగ నున్నప్పూడు కల్లి తేన 
చంటిబిడ్డ "నెట్లు _ముద్దాడునోో కోకవిషాదసంతాపసమయములలో 
ముఖివికాసము లెట్లు మాజునో తెలిసికొనవలయు నన్న నట్టిసందర్భ 
ములు లోకమునందు జూచితీఅవలయును. ఎన్ని పటములను జూచిన 
నేమి! కావున నాటకాఖివయములో నటునకు, చర్చి నవిద్యకం కె. 
లో కానుభవమే యెక్కు_డు ఉపయోగకారీ యగును. 

వాచికాఖినయము :-_ నటుడు శరీరాభినయా మువలనం దన 

భావములను తెల్పుట గాక వాక్కు.వలనను తెలుపును. భ్యని'భేదయ 

చేతను కాకుభేదముచేతను, విరామ భేదముచేతను ఒక్కొ. వాక్ళయనకే 

వేబువేలు తాత్పర్యము లేర్పడును. కావునం బా త్ర మునకరం దగినట్లును 
సందర్భమునకుం దగినట్లును మాట లాడవలయును. ' ఈాకు న్యాసముల( 

జేయువక్షలకును ఈయభినయ మావళ్యకము. నాటకము. లోకవ్యవ 

హోర పృతిబిం బము గనుక పాత్ర, ములను బట్టి వారి భాహయు మాటు 

చుండనలె నని సంస్కృతే నాట్యకాప్రృకారులమత ము. కాని యిచ్చట 

నొకవిశేపషుము చెప్పవలసియున్న ది, శారనే సన్యాడి ప్రాకృతభాహలు 

నాటక ములలో 6 ఖా (తో చికముగ వాడవచ్చు నని చెప్పి బర్భరాంభ్క ధ 

ద్రవిడభామలు నాటథమున ని పేధింపంబడినను వై కల్పికముగా స్టానో 

చితముగా వాడవచ్చు నని భరతుంు చెప్పియు నాయడు 3 వా 

_ ఉన్న బర్చరకిరాతొం విడాద్యాసు జాతి మై: నే ధ్రుద్రు 
_నాటబ్యయోగేతు కర్తవ్యం కావ్యం భాహాసమా శృయమ్. 

జాతి స్వేతాసు సర్వాసు కుద్ధాసు ద్వెజసత్త తవ మూాః!, 

శౌరనేనీం సమా శృిత్య భాస కార్యా తు నాటశే 

అధవా ఛందతే 8 కార్యా దేకభా సా ప్రయోక్త క్ ఎ్రఖి.”2 

శాకుంతల నాటక మునందు శార్ జ్ఞరవ దువ్యంతసం భామణ 

ములో మొదట శార్ జ్ఞరవుండు శాంకమగ మాటలాడి పిడపం గోప 

ముతో నూటాడును. ఆ కెండుసమయములందలి యాత నిధ్యని చేటు 

జీలుగ మాజవలెను, , చేక్సొపియరుకృత మయిన జాలీయనస్ సీజకునాట 

కమునందు జూలియన్సీజరు : చనిపోయినతేరువాత నాతనినిగటించి 

చెప్పుచు, అంటొని బ్యూటసు. నధి కేపించుచుం జెప్పుచు ( Brutus 

is an honourable man’ ) 6 బ్రూటసు మర్యాడాయు కండు ' 

అని. మూయసారు లనును. ఈ మాండుసారులును | ఈవాక్యమును 

ఏకి యలు లోకధర్మ మును అనుసరించి యుండునో దానిని నాట్య మందురు (౧౨౮). 

సావరజంగమాత్మ క మెన రక మయిక్క ఛేష్టావిధుల నన్నిటిని, కాస్రుమువే నరికట్టుట సాధ్యము కాదు (౧౨౯). (ప్రకృతులు పెక్కు.కీల 
ల్లి 
ములు కలవి కిలమునంచే నాట్యము. నిల్చియు? న్నది, కావున. 

కొనవలెను (౧౩ 0). 

2. నాట్యకశా అ. ౧౭; ళో ve 

నాట్య్యయునకు లోకమే ప (స్మమాణ మని నాటకమూలను | బ '్రైదర్మించువారు 'తెల్పిపి 



౨౨౦ 

మూండువిధముల నుచ్చరింపవలయును, అట్లుచ్చరించినం గాని యందలి 

యర్థవి శేవము డేకు కులకు బోధ పడనేరదు, 

ఆహార్యాఖినయము :--- ఆవోర్య మనంగా చీపథ్యవిధానము. 
శేవలము వేపుముచేత చే పాత్రృమనో భావముల సామాజికులహృదయ 

మున కందడంజేయుట యాహార్యాఖినయము ; 5 అనగా నటులను చారీ 

వారీ భూమికలకు దగినట్లుగ నృస్త్రభూసాదులచే నలంకరింప 

జేయుట, ఇందులకు తమకాలమందలి వృస్త్రభూ హెదుల్టున నూవశ్యక 

మగుటయీ కాక, ఫూర్వకాలమందలి బుషి. నృపకంచుక్యాదులవృస్త్ర 

భూ షాదులజ్ఞానమును గొంత వణకు గలిగియుండవలెను, మాలతీమాధవ 

నాటకమునందలి అసూూోరఘంటుఃశ్కు కొపాలకుండల మొదలయిన 

భూమికలకు వేవములు వేయుటకై తాం త్రిశమతమువారు. పూర్వము 

వేసికొనునట్టి వేముల నెబుంగవలయును, అట్లు పృబోధచం దో ద 
యమునందలి పాత్రములను వింగారించుపుకు నందు వర్గీ ంపయబడిన 

మతములవా రెట్టైదుస్తులు మొదలయినవి భరించుచుండిరో తెలిసి 

యుండవలెను. లేనియెడల వేపములు శోభఖింప నేరవు. రంగాలంకా 

రము లన్నియు, రంగముమో (దను జాపంబడు  వనజలపర్య'తాదు 

లన్నియు నిప్పటివారిచేం . బ్రదర్శింపంబడు తెరలు మొదలగునవియు 

నాహోర్యాఖిన యమునకు సంబంధిం చినవియే, 

సాత్తి కాభినయము వాలా సాొత్తి సక మన మనస్స త్త ౪ముచే 

నిర్వ _ర్రింపంబడునది. సాత్తి షకాభినయ మనంగా రసశిప్పత్తిని గలి 

గించు విభావ స్థాయి సంచారి సాత్తి పకభావములను అనుఫావములచే 

సామాజిళుల సదయ ములకు దత్త ద్భావముల నుద్ధ్యతింపంబే యా 

సక్కియ, కావున సాతి శ్రీ కకాభినయమున నాయికానాయక ప పృవృత్తు 

లును మనోవృ త్తి తిరూపములగు రసవిశేషములలోని స్థిర భావము లగు 

రతి, శోకము, ఉత్సాహము, భయము, విస్మయమ్యు కథమ, నగవు, 

జుగుప్ఫయాూను, నిశ్వేదాదు లగు ముష్పదిమాండును, చ రభ ప్ర ళయాదు 

లగు నెనిమిదియు ననుభావములచేం జూపంబకను, అనుభారయు లన(౫ 
YW వికృష్ట నాసాపుటము, 

ఉద్వత్త నయనమ్ము సందష్లోన్థ పుట యు, గండస్ఫురణము వెందలగు 

నవి యనుభావములు. వీనిచేం గోభభావము నభినయింపందగు, ఇల్లే 
శంకక్రర ___ ముహుర్ముహురవలోకన ము అవకుంఠనమ్కు ముఖశోవ. 
ణము జిహోపరి లేహనము, ముఖివె వై వర్ల రము, స్వర భేదము కంపమ్ము 

శుపో_న్ధము, కంఠాయాసము ___ మొదలగునవి. యను భావములు, 

వీనిచే ళంకావస్థ నభినయింప(దను, 

కియలు, ఉదాహరణముగా6 

అభినయము 

సాత్తి ృకభానములంగూడ నిక్టే అభినయింప(దగు. ఆలంకారి 
కులముతమున సౌత్తిగికభావము లెనిమిది? స్వేదము ( చెమట), 

_స్టంభము ((మ్రానుపాటు), రోమాంచము ( గగుర్పాటు ), స్వర భేదము 
(మాట మాబుట్క్క వేపథువు (మాట తడంబడుట), వైవర్ల్హ్య్యము 

( చెలనెలం చాబుట), అశ్రువు (కన్నీరు ఫి. ప్రళయము ( మూర్చ ). 

ఇతరుల సుఖదుఃఖములను జాచి వానియెడ మనస్సునకు సాను 

భూతి గలిగినంగాని యీభౌావము లుత్సేన్న ములు కావు గనుక వీనికి 

సాత్తి ఏకభావము లని చేరు వచ్చెను. సత్త ఏమ లనయగా మనస్సులో 

నుండి పుట్టినవి; లోకధర్మమును అనుసరించుటచే నాట్యమునకు 

సత్త (ము కావలెను. ఏభావమును అభినయించునప్పు జాభావముగల 

పురుషునితో తాదాత త్ర ్యమును బొందవశెను. దుఃఖము రోదనాత్త 

కము, దానిని అదుఃఖితుం డెట్లు అభినయించును ? సుఖము క్ 

త్యృకము. దానిని దుఃఖికుం 'జెట్లు అఖినయింపంగలండు $ కావున 

నటుండు తాను గై కొనినభూమికతోం నొంతవణకై నను ఐక్యమాను 
జెంది యీభావములను నటింపవలె నని భర తాచార్యులవారి' యభి 

ప పహారా 

పొయము1, ర్ర్రయము 

ఈ సాతి త్తి ఏ కాభినయమున స్టాయిసం చారి భా వాభీనయ మె కాక 

స్వాత్తి (క భావముల నభినయించుటయు? బైని నూచింపంబడియె. సమస్త 

భావములకును (బయోజనస్థా నములు కలవు. అందులో సాత్తి పక 

భావముల నేయేపట్ల నభినయింపవలసినది యిట్లు చెప్పి నా(డు. 

హర్ట భయ శోక విస్తయ విషాద రోగములను జాపస్రటకిర 
_స్తంభిమును, శోధ భయ హర్ష లజ్జా దుఃఖ (శమ రోగ తాప 

వ్యాయామ శృమములపరిణామముగ న్వేదమున్తు శీత భయ హర్ష 
రోవు. స్పర్శ జరఠారోగములకుం గంపమును స్పర్శ భయ శీత 

హర్ష కోన రోగములపలన రోమాంచము భయ హర్ష శోధ జరా 

రోగ మద జనితేము_ స్వర భేదమును. సంతోోహమ్ము బెదరించుట, 
జ్వరము, కోపము మొదలయినవానిచే వేపథువును శీత శోధ భయ 

శ్రమ రోగ శ మతాపజము వై వర్ష్యమున్వు అనందము కోపము Uy 
పొగ గాని కాటుక గాని కనులలోనికిం బోవుట్క శోకము, "అప్ప 

వాల్పక చూచుట శీతము రోగములనలన అ శ్రువుల్కు శ్ర ము మూర్వా 

అభ జ్ a మద ని (చ్చాథభిఘాత . మోదాదులవలన సృ్కశయము 

ఇట్లు వీని పయోజనములు చెప్పుచు అఖినయమునందు వీనిని 

నెట్లు చూసవలయునో యీ కి ,0దివిధముగ( 'జెప్పినాండు — 
లీ 

1. అ తహ -కిమన్యే భావాః స్వేన నాభినీయంలే యే నైతే సాత్తి ఏకా ఉఆచ్యం లతే. అత్రోచ్య తే - ఇహ హీ సత్త్వం నామ మనః 
పభవమ్. తచ్చ సమాహితేమనస్త్వా దుచ్య శే, మనఃసమాధానాచ్చ సద్యో నిర్వృతి రితి, తస్య. యో౭సౌ స్వభావో రోమాంచాదికృతః స స 

ఫక్య లేఒన్యమనసా కరు మితి. లోకోస్వ భావానుకరణాచ్చ నాట్యుస్ట్య సత్త్వ మోప్పితమ్, క్రో దృష్టాంఠః, ఇహ నాట్యధర pre 

సుఖదుఃఖకృతో భావా సఖా సత క్ర ్వవికుద్ధాః కార్యా యథా సరూపా భవన్తి, దుఃఖం నామ రోదశనా త్మకం తత్క_థ మదుఃఖి తేన, సుఖుంచ 
పృహక్షాత్మ కంత త్క_భం దుఃఖి తే శాభి చేయక? ఏతి దేవాస్య సత శ్ర పంయ ద్దుఃఖి తేన సుఖి "నేన వా అస్త్ర రోమాంచా దర్శయిరవ్యా వితి. 

కృత్వా సాతి శ్రీ ్టకా. భావా ఇక్య భీవ్యాఖ్య్యాతాః (శాట్యశ్యాస్త్రము ౭-వ అధ్యాయము, 



'రో౬, ఖటా్య్యాహ స్తము ఏ లతుణము: 

చతుశే చతురం. న్యస్య . శర్జన్యంగష్థ మోమతక్క,. 

ఖిటా్యహస్తో భవేక్.. అ 

శ్రర, లతాహ స్తము వ లతణము'
 - వ 

న్ - " i | 

పతాశా డోలికాకారా :లకాఖ్యక + 4.2 
సల అలో 

కోరా ముఫ్టిన్వ సీకవా నము.” లతుణము' పిన స్తికవా.స్హ మ్ణను 

ముష్టిహహ్తై స్వ _న్లీకతాం కుఠీస్థానే గతా యది 
ముస్ట్రిస్వ_సికతాం స్యాతారంం 

న్ 

౯౪ శ 

రా కుళలపహా సము * -లక్షుణము 
శనీ 

ఇ 

అన్నో న్యాభిముఖా వర్ధచం ద్ర కుశలసంజ్ఞి కం, 

౫౦. నృసిం పహోవతారవా స్తము వ లవణము 

వామే సింహముఖం దత్వా దక్షిణే (త్రిపతాకక: 

నర సింహావతెరస స్య:హ శ వలయ.
 en 

౧. వామనావతారహా స్తు లవణము... 

పర్ద్వారోనృకసప్రథ్యాం. సవ్యాన్యాభ్యాం ఈ
 యది. దె సీతకి 

స వామనావతారస్య హస్త ఇత్యభిదీయతే..... ... 



క! 

, స్తము గా లక్షణము. లం 

కపి్ధం దక్నీణే హస్తే వామేతు శిఖర8 కరః 

అథో త్తరభాగతు. రామచం ద దృకరః8 స స్మృతః. . 

క +. 
౫ 3, కృష్ణావతారహస్తము : "అతుణము' .. ... 

౫ర. కల్క్ట్య్యువతారహ_స్తము ".లత్షణము "౫... 

సపత"శం దవ్నీణే వామే శ్రి ,పతాకకరో ధృతం." oe 

కల్క్య్యవలొరహా స్ప స్పస్వా ర చెత శాట్యు నిదే విదుః, ' 

శ 

. Tri శే 

౬, నరస్వరినా స్తము? లత్షణమ్ము - ..... 

సూచీక్ళ లే దక్షీణేఒర్ణచం డ్రే వామకశే తథా, 

రస్వత్యాః కరః ప్రో భరతా గచు వేదీభిః, 
క. 

౫2౭, మన్మథ హా హస్తము. లక్షణము... 

వామే కేతు శిఖరం దకీ ణే. కట కా ముఖక్య ee 

మన న్మథస్య కరః ప్రో క్ నాట్యశాస్త్ర స్ఫృవిశారచె. దె... 

my - 



అభినవ కాలి దాను _ అభినవ సప్తాశార్యు (శు 
. అంగము లన్నియు నిప్పి యముగ నుండుటయే _స్టంభము. (౮ 

చెమట తుడుదుకొనుట్ట విసనకజ్దతో విసరుకొ నుట గాలిని కోరట 
యను, కృియలచేత న్వేదమును ; శరీరమును చేత స్ప ించుటవలన 
(గాత్ర, త్ర త్రోసంస్పర్మదునే) రోమాంచమును ; డస్ట త్ ( గద్దదము మొద 
లె నవానిచే 'స్వర భేదమును; ధ్వనికంపమును, స్ఫురణము ( అదరుట ), 
కరీరకోంపముల వలన వేపథువును 3 ముఖిముమో6దికళను మార్చియు) 
ఇడా పింగళొదినాడులను బెగంబట్టియు వైవర్ష్యమును ; కనులు 
శతుడుచుకొ నుట కన్నీరు గార్బుట మొదలయినభాని న నశ్రువులను 5 
నిశ్వేన్ల నిన్కం పళూన్య జడాక్ళతి చాల్బ్చుటవలనను, హా పెం 
బడుటనలనను |పృళయమును అభినయింపవ లెను, 

పే భొవములు గనుపటుపవలసీనవిధము లీట్లు 'శెల్పణుడినను, 
అభినయమునకు నటుని యొక్క యనుకరణకౌళల మే మాలాధారము, 
ఈచాతుర్యము లేనివాడు నటుండుగం బనికిరాండు, అందజు 

నటులకు నన్నిరసములను గాని అన్ని భావములను "గాని అనుకోరణము 
చేయు కొళల ముండదు. కొందజకు హాస్య మభినయించుటయందును, 
కొంచణికు వీరరా బ్రా దులను జా ఫుటయందును, కొందజకు కాంతా 
దికముల నటించుటయందునుమా శ్ ము 

జై ల ననుసరించి వారివారికఃి పమ జేయవలయుంను, 

పైని అభినయముయొక్క భేదములు నాల్జు ెప్పయిడినవి, 
వానిలో సా _థ్వృకాఖనయము రసభావోద్ష్యోతకము గావున సర్వో 

త్కృష్టము సిద్ధికారి. ఆంగిక వాచిక భేదములు ముఖ్యము అనియు, 

ఆహార్య ముంగరూప మనియు నో నొక విధముగ( జెప్పవచ్చును, సా లిక 

వాచికాహా ర్యాకీ!నయములు సహీత మాంగికమున నే పర్యవసించు 

చున్న వని కొందజణమతము. సమావేశ భే దముచే సా _క్లికాద్య భినయ 
ములు శ్లదెంచుచున్న విం నందిశేశ్వరాదులు “కేవల మాంగిక మునే 

సాత్త్వికాదుల నంతర్భవింపంటేని నాట్యవిద్యను గి మప్రధాన 

ముగా జేయుచు న్నా రని భరత వ్యాఖ్యాత లమత ము, నందికేళ్వర 

క్రోహళొదులు ప్రతిపాదించిన ఆంగికాఫినయ మే 'ప్రుధానమగలల 

విద్యలలో నునజేళమందు బోగమువాం డ్రయాటయు, పాశ్సా ర్త $ 

దేశమునందు. ప్యాంటో మైన్ ( Pantomime) అను నాట్యవి కేవ. 

మును ముఖ్యములం, _ ఇరీవల వెలసినట్టిబయోస్కో_ఫు అను ఆటలును 
ఇట్టివే, ఇందు శబ్ద 'మెంఠమ్మాత్రమును లేకుండ కేవల నుభినయము 
వలననే కథాభాగ మంతయు జూపంబడును, ఆంగికాభినయము 

మనో భావము చెంత చక్కగ వెల్లడి చేయంగలదో చూపుట. 

క్రీబయోస్క్మో_ ప్ర ఆటలు మంచిదృ ష్టాంత ములు. డిడార్ సెట్ అను 

భు ఢ్రంచివిద్యాం సుండు నాటకమును ' జూడంబోయినప్పుడు చెవులు 

మూశికొని యుండువాండంట ! కేవ లాంగికొభినయమువలన నటు 
"లెంత యర్థమును బోధింపలలరో చూచుట యాతని యుద్దేళము.. 

వాచిక్రాభినేయము పుధానమగాం గలది యొకయర్థమునందు సం 

పజ పజ యుండును, వారివారి 

౨౨౫% 

గీతమ్ము 5 ముటీయొకయర్థము నందు వ_క్షృత్వము, అన్ని యభినయములును 
కావలసీనది నాటకము, ఇందును "టెక్కు భేదములు గలవు, ఇందును 
గుజీంచి యింకను అధికము తెలీసికొన(గగోరువారు * నాటకము * 
క నాట్యము ?, “భరతము అనుశబ్దములను జాడనగును, 

(క. వేం. ల.) 

అభినవకశాళిదాసు | —- (౧౫ సం కేవ సంకర విజయము 

'రచించిన మాధవాచార్యునిబిరదము, 

౨, కాళ్యపనోత్ర, త మునందు6 

బుట్టిన యొకస సంస్కృృతకవి, ఇతడు రచించిన గ గ్రంథము శృంగార 
కోళభాణము, 

3. * అభినవభారతచంప్ర % 
'“ ఛాగవతచంప్రు' అను గ గృంథములను రచించిన సం స్మతీకవి. 

అభినవగుహ్తావార్యుండు _ = ౧. కాకీ రమందలి 
గొప్పపండితు(డు ఆలంకారికుంద్కు మహామహా హీళ్య రాచార్యవిరుచాం 

తుడు. ఇతడు కీ (శ్రీస్తాబ్టీయమైన పదవశతాబ్దియొక్క_ చివరకాల 

మందును, పదునొకండవక ద్దియారంభకుందున ఉం డెను, వరావా 

గు పుండు తాత, నుఖలుండు తండి, , మనోరభగు వుండు తముడు 

లక్ష్యణగు స్త పుండు, భస్త్రేందురాజు, భ్టకౌవు లనువారు విద్యాగరువులు, 

కర్ణ కేమరాజాదులు శిష్యులు, ఈత చే రచిం పయి న్యం ధయలు (౧). 

, అనుత్తె త్తిరాష్ట్రికా (౨) కావ్యకాతుక వివరణమ్, (వ) క్ర మస్తోతృ తమ్ (ఈ) 

'ఘటకళ్చరకులక నివృతి! (౫1) తంశ్రవటధానికా. (బ్ర) కంత (త్రసారః 
(2) తం తాలోకః (౮) చేూర్ధచేవశాచ క్ర క్ర స్తోత, మ్ (రా ధ్వన్యా 

లోకలోచనమ్ (౧౦) నాట్యలోచనమ్ (స పరమార్థ చర్చా 
(౧౨) పరమార్థ ద్వాదశికా (౧౩) పరమార్థ సారః (౧౪) పర్యాత్రిం. 

'శికా వివరణమ్ (౧౫) ప్ర, పృకరణస్తోత, వ్ (౧౬) ప్రత్య భిజ్ఞావిమర్శినీ 

బృహతీవృ శి తః (౧౭) ప్రత్యేభిజ్ఞావినుర్శన లఘువృ_్ల్ తిః (౧౮) ప ప్రబోధ. 

'పంచదళికా (౧౯) భగసర్దీశాటీకా (౨౦) అభినవభారత్యాఖ్య' భార 

తీయనాట్యగాత్త్యటకా (౨౧) విజ్ఞాన ఖె రవోద్దో ద్ద్యోతటీకా (౨౨) 
పూోప బేశవింళతిః (౨3) మూలినీవిజియవా కమ్ 1 (ఈ) శఛరవ 
లీ మ్ - మొదలగునవి. 

9 అస్సామ దేశ 
మందలి మహాపండితుడు. శాక్తుండు. ద్రహ్మన్యూ తృయలపె పె శాక 

'భామ్యమును రచించెను, శంకరాచార్యులు దెగ్విజయార్థము బయలుచేతి 

'కామరూప దేశమునకు. బోయినప్పు డీతనితో వాదన సల్పీ యీతనిని 

గెల్చెను, అంత నీతండు వెలుపలికి నాచాద్యలివ్యక్యరు నంగీకరిం చెను, 
కాని మన స్ఫునందు జ్వేవ ముంచుకొని మం తృతంకృయు లెజింగినవాల 
డసటచేం దన మంత్ర బలముచే చాచాడ్యలపిక “ఫగందరరోగమను 

1. (-కావ్యమాల, ౨4 ధ్యశ్యాలోక నయన సంపాదకులు 

౨౯ -. 

లో 

| బుట్టించెనలు | | ఎంతే గొప్పరాజవై ద్యులు వచ్చి యుపభారము చేసినను 

వా సినట్టియుషోద్దతమును జాడుండు 0 



౨౨౯ 

ల్ అ త ఆరోగము కుదుర లేదు. అందుమో6ద పద్మపాదాచార్యు(డు ద్రతి 

స్కయోగమును జేసీ యాభార్యుని వాగుచేసెనంట, అఖినవగు పుం డా 

రోగముతోణీ చచ్చెనంట! (మాధవక్ళత- శంకర దిగ్విజయము, 3 
౧౬ = = క్ర సర్లము. 

ఈ యభినవస వుడు వాదించినది యాదిశంకరునితోం గా 
దనియు ఆ పీకముమొ(దను గూర్చుండినవిద్యాశంకర భారతి యను 

శంకరాచార్యునితో ననియ్క ఈసమాభారము. కా, క, రో౬౨ లో 

జరగి ననియు అ ర్వా-వనకోశకారుండు పృమాణ వాసీనాండు $ కాని యః 

మేమియు నిచ్చినవాండు కాండు, 
లో 

_ అభినవచ ౦ ద్ర్రుడు __ ఇతండు కన్న డమన 1 అశ్వ 
వైద్యము” అను గ్రంథమును ఎ్రాసిన చ్రాహణ గ గృంథక ర్త. ఈతడు 

యత శ పదునాలుగువందల ఫంవక్సర వ్రాంత ముకం దుండియుండు 

నని కర్దాటకకవిచరిత్రుకారు లభి పాయపడియూన్నారు. 

అ భిన వ బాణుడు ( వామనభట్టబాణుండు ) __ 

కొండవీటిరా జను చేమచూపాలునియాస్థానకవి. ఇతడు ఈ ఏరనారా 

యణచరీతము %. “ పొర్వతీ పరిణయము ? అను శెండునాటకములను. 

పార్వతీ రచించెను, పార్యత్రీపరిణయములోేనికథ శామదహనము, 

వివాహము. ఈయభినవబాణుడు రచించినవి *శృంగారభూపుణ 

ఛభాణము * క శర్వ-చరితము ” అను మతీకెండ్ను గ్రంథములు కలవు, 

అభీనన నంగ రాజు __ “కవిమంగాభిధాన? మనం 

బడు అభినవనిఘంటువును కన్నడమందు: వాసినవాడు. ఈ చింతా 
లో 

మణిపతిపదము”. అను గృంథమునుగూడ నిక (డు చా నని ప్రతీతి 

కలదు కాని, త్యన్రంఫమ దొరకినది కాదు. ఫేభినవనిఘంసువు. 

శ్రీః కే, ౧౩౯౮ లీ రచింపయబడుటచే నీకవి పదునాల్ల వళతౌబ్లి.. 

తపరార్థమున నుండినవా(డు, ఇతడు చ్రాహ్మణం౭డు, 

అభినవశ్రుతముని __ ఇతడు మల్లి చేణరచిత మైన 
ళ సజ్జనచి త్త వల ర భమోనకు కర్ణాటకవ్యాఖ్య. బ్రా వానీనవాఃడు. శ శ్రేవణ 

చెల్లొళయాందలి యొకళాసనమునుబట్టి యా కవి. పదునాల్లవశశొల్ల 

-" చివర కాలమున నున్నవాం డని యూహింపందగియున్న ది, 

అ భనుతి __ అన్హవ సువులలోని యొకవసువుభార్య. 

అభిమన్యు(డు —. "౧. ఆజవ. చతుర ద్మానువ్రయొక్క 

భక్తులలో నొక్కాయడు, | . 

౨ (చం, వం) 

బుజ్రి నకుమారు(డు, ఇత డస్ట్యవ సువులలోని . సోమనామకవ వసువు 

ఛత్రుడే న “వర్నా? యనువానియం కేమునం బు'క్రైను (భార్య ఆది, 

అ, ౬౭). ఈళశండు. జన నృకాలమునందు. దీర్గ ర్భబాహు(డుగను, _ మహా 

శ్రోధుండుగను కానవచ్చినందున ఇతని, కఖియన్యం డని. నామకరణము J 

రాజునే రణచే ఛేదించి లోనికి6 జొచ్చి సె ంధవు( డడ్డ 

'ధర్మరాజాదులు తనకు సాహాయ్యార్థము రాకపోయినను, ఒక్కశే, 
శారవాా వన్య మంతటితోను ఫీకరముగం బోరాడి, గొప్పగొప్పవా 

'బడ్క్ “వెనుకనుండి కరుండు విల్లు దు,౦చ్చి 
౯ m ల 

భేదించి అశ్వములను జంపి కృతవర్మ సారథిని జక్యరకుకపలను 

'కయు. 

| కయుం బసలలొట్ట్క రథచకృముతోడను, నదథోసను కొంతకాలము 
యుద్ధము వేసీ ఉస్క_వడోధుల సంహరీంచెను. తుదకు దుళ్ళాసను 

'కమేరుండు పోరుటకు రాయగా వా రుభయులును ఫ్టూశిరముగాం బోరు 

పాండవ 
మధ్యముం డగు అర్జునునకును, త్రీ కృవ్ణుననం జై లగు సుభద్ర దను 

అ భిన వచంద్రుండు - అ భిమ న్యుండు 
నేసిరి. ఇత. డర్జునునియొద్ద దశవిధధనుల్వేదమును అభ్యసించి దివ్యా 

శ్రమలను సంపాదిం'చెను. ధనుశ్వేదమం దితనికిం గల య పృతిను 

ప్రావీణ్యమయును జూ-చి బలరాము(డు సంతసించి యీాతేనికి రద 

మక శ్రేన్హననున్సు నొసంెను, ఇతనిరథమునకు  పింగళవర్థ్యయముగల 

గుజ్జములున్కు శార్ బ్ఞపక్షీ ధ్వజమును గలవు, సుమిత్ర. డనువా! 

డికనిసారథి, ఇతం శాకారమునందును, శౌర్యమునందును తన మేన 

మామ యైనకృష్ణుని పోలీయుం డెను. ఇతని కిద్దబు భార్య లుండిరి, 

"దది బలరామునికూంశు రెన వత్సల ( జెమిని - అళ్వ ): రెండవది 
© లా యా 

విరాటరాజుకూంతు రయిన ఉత్తర, శౌార్యమునం దీత6ండు క్ళమ్లా 

'ర్హునులకు సమానుడు. ఇతే(డు భారతయుద్ధమునందు పదుమూా౭డవ 

నాండు, అనంలగా దోణావార్యులు నై చ్యాధిపత్యమును వహీి*ంచిన 

మూడవనా(డ్కు కారవులచే నిరి ంపంబడిన పద్మన్యూహమునుు ధర్మ 

పడుటచే 

సెక్కు. రాజులను సంహరించి ద్రోణకర్ణ శల్య దుర్యోధన దుక్శాస 

నాదివీరుల న నేకపర్యాయము లోడించి పాజందోలి తనయనన్య 

సామాన్యప రా క్కమంబును చెల్పడిం చెను. ఆనా డితనిచే. జచ్చిన 

పదివేలర థులలో దుర్యోధన శాత యైన వృకారకుడ్కు మగధరాజ 

ఫు క్రో, లయిన క్వేత కేతువు, అశ్వ కేతువు, కుంజర శేశువు, కోసలరా. 

'ఖైన బృహద్భలుడ్కు దుర్యోధనకుమారు. డయిన లకృణుండు, సత్య 

శ్రవుండు, శల్యనందనాం డైన రుక్కరథుండు, శల్యునిసోదరుండు 

కర్టునిత ముండు, కర్మ పుత్తు డయిన వృష. నేనుండు ముఖ్యులం, 

తుదకు కర్ణ ద్రోణాదులాధ్దురు మహోవీరు లధర్మ యుద్ధమునకుం జొర? 

ద్రోణుడు కవచమును 

గూల్చీ అభిమన్యుని విరథుం జేసిరి. అంత నాతే(డు వాలుం బల 

దీసికొని కొంతవజకుం బోరాణె. శ శత్రువులు వాలుం బల 

చుండ ' కౌరవ-సెనికు లందణును చుట్టుముట్టి, తమబాణములవే నఖి 
మన్యుం జంపిరీ, . ఇట్లు భారతమునందు. ర ర్రీింపంబణిన అభిమన్యుని 

'యుద్ధ ప్రకార నుత్యద్భుతేము, ఈత డు ష్ రి ర్తి శేషు జైనప్పు డీఠని, 

భార్య లై యెన ఉత్తర: గర్భము చాల్చీయుండి, తరువాతే బు త్తు ని 

బడా సెను, ఆకశ + పరీక్షన్నశేం ద్ర దు,6 డని రి విఖ్యాతిం బడ సె (భారం 

ద్రోణ, అ గరళం. 

. 3, ఇతడు కా శీ శ్రీరదేశ్రపురాజు, 

కనిష్ము నితరువాత రాజ్యమునకు వచ్చెను, తీ శ్ర 'శెండవళళాబి 

'ప్రారంభమునం దున్న వాడు, అభిమన్యు పుర మనుపట్టణమును కట్టించి. 
“యచ్చట శివాలయమును బృతిస్టీం ె న్సు, శక నికాలమువటుక్లు పఠంబల్టీ 



అభిమానిని 
కృతమవోా భావ్యముయొక్ష్క_ సృచారము కాశ్మీరమునందు లోపించి 
నందును నీత(డు చేశాంతరముంనుండి చం చాచా 

లో 
ర్యాదులచే దానిని 

తెప్పించెను, చం ద్రాచార్యాదులు కూడ వేటువ్యాకరణములను క్రొ క్రొత్తగా 
చాసీరి, కాళీ శ్మీరమునందు బౌద్దులమహిన _హెచ్చినందున నాగదేవత 

లకు గోప ము వచ్చి శపింప 'కాశ్సీరమునందు బృతిసంవత్సరమును 
మంచు అధికముగ గురిస్కి జనక.యము కలుగుచుండెనట! యజ జ 
యాగాదులు చేయునట్టి _ద్రాహణులకోూ అది బాధ చేయకుండెను 5 

కాని బౌద్దులుమా త్రము నాశమును జెందుచుండిరీ ! కాక్యపగో త్రు తు 
డ్ న చండ ద్ర బేవుం డను ట్రాహ్మణుండు నీలం(డను'నాగ దేవుని తప స్సుచే 

చుప్పించెను. ఆతండు నీవప్ట్రాణము నిచ్చి కాశ్శీరమును మంచువలన 

నుండియు, బాద్ధభికువులవలననుండియు రక్షించెను ( రాజతరంగిణి 
౧-౧౭౯౪-౧౮౦౪ .. 

రో కాకీ రరాజా? 
2 

శ వ్ర, ౯౫౮ మొడలు ౯౭౨ నటికును రాజ్యము చేసాను, ఇతనితం డ్స్ 

శేనునుప్తుండు, తల్లి దొడ్డ, ఇతడు రాజ్యమునకు వచ్చినప్పుడు చిన్న 

వాఃడుగ నున్నందున నాతనికల్లి యాతనిపాలికగా రాజ్యముచే సెను, 
ఈమెపాలనకాలమందు6 గొందటు సరదారులు తిరుగయబడిరీ. కాని 

వారు చివరకు నోడిపోయిరి. రాజయక్షు చే అభిమన్యుడు కా౭౨ లో. 

మృతు డయ్యె, ఆరనికునూరుడు నందిస పుండు (రాజతరంగిణి 

౬ = ౧౮౮ = 59 ): 

అభనూనిని ___ పాడవ _ పసాడవరాగము, 

మేళకర్త యగు మానవతీజన్యము. స సరిగ మ'ధని స 

ముగ రి స యని ఆరోహణావరోహణములందు సంచారము, 

అభమాను(డు __ స్వాయంభువ మన్వంతేరంబునం 

దుండిన ధర బుపియొక్క పు త్య (డు. ఈయనతేల్లీ పేరు ఉన్నతి, ధర్మ రపు రై ల 

అయిదవ 

— సనిధ 

అభిలషి తార్గచి ౦తి ను ణి — ఇది రాజనీతికి సంబం 

ధించిన గృంథము. రా జకటేయ్య ప్చియచాభుక్ళవం కేజాడునథ మాండవ 
సోమేశ్వరుని లిఖింప (బడినది. 
ఈ గృంథ 'మెదుభాగములు. మొదటి భాగములో రాజ్యాఖిలాషి. 

రాజ్య “మేలాగున 'సంపాడింపవలసినదియు వ్రాయంయబడియున్న దె, 

శెండవభాగములో సంపాదించినరాజ్యమును రక్షణము చేసికొనందగిన 

విధానములు వివరింప6బజినవి, త నకును దనరాజ్యమునకు చేవిధమైన 

హానియు రాకుండులాగున రాజె నవాం డనుభవింప (దగిన విహవోరములు; 

ఆనందములు లోనగువానింగూర్చీ మూండవ, నాలుగవ మైదవభాగ' 

ములలో వరి ర్ఫింపంబడియున్నది. “పే పె నుదాహరించినవివ యములగుటీంచి, 

చ్రాయుచు నితడు సందర్యామసారమగ నాయాస్థలములందు. ఆడు, 

శ్రవాకమలన జే సెతివము, సాహిత్యము, కావ్యము, సంగీతము, 

శ్ర, లేఖనము, శిల్పము క్లైష్తధము మున్నగువానిని వివరించి తన 

వం్యానై పుణ్యమును. వెల ర డిచేసియున్నాయడు, FF 
చ 

ఇతనికి భూలోకమల్ల బిరుదముకలదు.. | 

౨.౨౮ అభి పే కము 

అఖభిమ్ క్త రాఖఘువము _ దీనికి తిరువేంకటనాథ 
"చరి (శ్రీ మనియు. బీరు, కవి నడిపింటి వేంకటకవి. ఇది నుట్లు అనంత 

భూపొలునికుమారుం డయిన తిరువేంగళ నాథుని శ్రే, శేపణచే వ్రాయ 

బడిన గ గ్రంథము, (గృంథాదిని మట్టుసంతతివారి చరిత్ర కొంత ౫లదు, 

కాని గృంధము భమ న్రమగ లేనందున నితరవిశేషము 'లెవ్వియా 

నఇచుంగ(టఆజాలము, 

అభి ఘు క నాటకము __ బడ యొక సంస్కృతే 

దృశ్య కావ్యము. కాళి దొసమపశికవికం కు చ్రానీనుడగు భాసమహో 

కవి రచించె నని ప్రనిద్ధిగన్న రామాయణనాటకము. మవహోామహో 

పాధ్యాయ గణపతిళా, స్తు ప్రచురించిన పదుమా+డు భాస 

నాటకములలో నిదియు6 గలదు, ఇందు( గిష్మెంధా, నుందర, యుద్ధ 

('ప్రులనారు 

కాండములకథ సం తేపముగ వర్శ్మింప(బడినదె, 

'భాసునిరామాయణ-నాటకములలో౬ బృతిమానాటకము. బాల 

బాగుగ నుండు నని ప్రతీతి, ఈయ భిేకనాటకముకూడం | బృతిమా 

నాటకముతో. దులందూలయలదు. ఇం దొకవిశేవము కలదు. 

ప్రాచీనరూపకములం బరిశీలించినచో. చాతృపోవుణ మిందు చేయం 

బడిన. ట్లిం కందును జేయంబడ లే దని .జేలకమానదు. ఇందు 

రాముడు రావణుడు మొదలగు ముఖ్య ప్రాతముల సౌశీల్యము 

1] చాగగం బోషింపయుడినది, నిరపరాధుండ నగు నన్నేల చంపితి * పను 

వాళ్ళీప ప్రశ్నకు రామునియు శ్రరమునుు విభీవణుని లంకనుండి పొమని 

రావణుడు పలు? కీ సందర్భముననుగూడ నించుకం లేనియు( చా త్త ల 

యందలిలో పము కన్చింప లేదు, 

కాళిదాసుని 'కొకుంతలనాటకఫుం బోలీకలు కొన్ని భాస 

నాటకము లన్నింటియందును గన్పించుచుండుటచేం 

భా సునిక్లోకోముల నాదర్శముగం దీసికొనె నని నిశ్చయింప వీ లగు 

చున్నది, ఇందలి 6 యస్యాం న ప్రీయమండగాపి మహిషీ దేవస్య 

మందోదరీ ” అను నిందలిప పద్య మే రిడాసుని కళత్ర ర నోకచళకు 

నయ మ్రనయబడు చాల్టుశ్టోకములలో నొకటి యగు పశుం న 

ప్రథమం 'ప్యవస్యతి జలమ్ అను న్లో కమున కాధారమై యలరాశను, 

గాలిచాచు 

శవిమయమంబట్టి దీని ప్రాస స్య మూహ్యామ, 

(బు. జేం. ఈ) 

అభిషేకము -- పృజాపాలనాదికర్రవ్యఫారము గల 
'మహాకార్యములందు. నియోగిం పలడునారంభకాలమున నట్రిపురుషు 

9: 

నకుం జేయు మంగళస్నానము ముఖ్యముగ నీపేరను. బిలువండు 

చున్నది, బుగ్వేదసామ వేదములలో నీశబ్లము కానవచ్చుట లేదు ' కాని 

అథర్వ వేదమం దున్నది, శుక క యబాశ్వేదమునందు, కృష్ణ యజుర్వేదము 

యొక్క. మాండుసంహితలలోను (బ్రా బాహాణములలో న్కు శ్రోతనూ శ్ యు 

లందును. రాజనూయస సమారంభకాయమన నీయభి'షేకము కావి౭షాబడ 

వలయు నని: ప్రాయయాడియున్నృదిం దో దుశ్చా 
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ఫపూజాఖి పేకము, దేవ పృ తిస్థాభిసేకము, రాజూ భి పేకయ నని ఇదె 

_ యచేకవిధమాలు. అందు రాజాభిపేకము . ప్రనరభిసేక మనియు, 

_ఇంద్రమవాభిపేక మనియు రెండు ప్రకారములు, ఇందులో మొదటిది' 
రాజనూయయజ్ఞ మునకు6 జెందినది ఐతలేయమం దీ యభి"షీకమును' 

గుటించి విఫష్టులముగ. లిభింప(బడియున్న ది, 

పవి త్రజలములతో నిట్లు స్నాన మునరించు నాొబారము 

కొ త్తది కాదు. ఇది అత్యంక ప్రాచినకాలము ననుండియు వచ్చు 

చున్నది. మజీయం నిది శేవలము హీందూస్తానమందే కాదు తక్కిన 

దేశములలోయగూడ సలుపంబడుచువచ్చినది, ఇట్టియభి-పేకమువలన 

స్నాతుం డసవాని కొకవిధ మగు సామర్థ్య టైము గలుగు నని 'ప్రాచేను. 

లందటును నమ్మకము క లిగియుండిరి, దీనివలన సార్వ "మికస్వాతం 

(త్రీన్టము లభించు నని ఐతరేయ బ్రాహ్మణము వక్కా_ణించుచున్నది. 

పూర్వకాలమున నీసంస్కారమును బొందిన కొొందబు మహారాజుల 

పీరులును చ్రైవ్య్మణములలో గలవు, యుధిస్టిరుని - అఖిే వే కొమును 

మటికొన్ని యభి పేకములును' మహాభారతములో సభా శాంశ్యాది 

భర్వమయులలొోోే వర్ణింపంబడియాన్ఫ వి. కాళిదా సునిరఘువం శేమందును 

ఒకయభి సేకవినయ మైనవర్ల నము గలదు, ప్రావీనకాలమున నభిషి కు 
లె నవారిలో గొందజనామములు బ్రైహాణములం దీవిధమున లీఖింప( 

బడియున్నవి, 

అభిషి క్తృమహారాజులు 

పరీక్షీతునికొడుకు జన మేజయుండు ' 
మనుసుతుండు' శర్యాతి 

సత్రాజిత్చుతుడు శతానీకుడు 

అభిషేచనముం జేసినవారు. 

కవపునుతుండు తురుండు 

.వాజరత్న సుతుండు సోమకుపు . 
లీ : | 

. అంచాష్ట్యుండు . పర్వత నారదులు 
న్ సేనసుతు(డు యుధాంశ్రొప్టి పర్వత నారదులు 

భువసునికొడుకు విశ్వకర, కళ్యపుండు 
పీజవనునికొడుకు సుదాసు(డు. వసిష్టుండు 

అవివీత్చుతుండు మరుత్తుండు 

అంగుడు _ 

దుమ్యంతునికొడుకు భరతుడు. 

అంగిర స్పుతుండు సంవ రుడు 

అత్రి సుతుడు ఉదమయు(డు : 

మమతా సుతుడు దీర్భ తమసుండు 

బృహదు క్రో కని వలననుండి పొంచాలదురు రుఖు(డును, 'వస్యిసాక్య 

హవ్యునివలననుండి . జనంతపయసుతుండు "అత్య రాతియు నీయఖి పేక 

సంసారమును "నేర్చుకొనినంతమా త్రముననే విజయా లై రి, 

క్రమముగ నీయభి "పేక కార్యము కొంచెముగం గాని, గొప్పగ 
“గాని స్వాతంత్ర, ట్రముగల సకలవిధభూపొలురకును. సలుపంబడుచు 
వచ్చినది. ఐత లేయమువలన సామా న్యరాజాలకు గాడ నీసంస్కా_ర 
ముండినట్లు చలీయుచున్న ది. వెండియు నథర్వ వేదమనకు6 చెందిన ' 

కాళికోన్యూ తే ములలో సామాన్య భూపొలునకును రాజాధి రొాజునకును' 
| “'జేయవలసినవానిలో భేద మున్న. దని ప్రృతిపాదింపయుడియున్న ది, 
 వీదేశపాలకుం కైనను. పట్టభద్రుం డససమయమున - నఖివేదనమం 
“జేసికానితీజవలియును, హర్ష శిలాదెశ్యునితం డ్రి, యగ్గుప్రతాపశీలుయు. 

__. అభిషే 

_నంతరము పరిసమా ప్ప మెనది. 

యుండెను, 

భృగు సుతుడు చ్యవనుడు ls 

గావించినను నవియు 

- తనరాజ్యారంభ కాలమున నభిషేచనముం. జేసికొనియుం'డెను. ఇతడు 

_ సౌమాన్యపాలకుండే కాని సార్వ భౌమకోటికి జెందినవా:ఃడు కాండు. 
' అథర్వ వేదమందలి ఒకసూ క్త మభిపేకమం తృములతోడశే నింపంబకి 

యున్నది. ెతృకసింహాసనమున కధికారముగల యువరాజునకును 
నొకవిధ మగు అభిపేకసంస్కాారము గలదు, రాముని రాజ్యాఖి పేకము 

రామాయణములో నయోధ్యాకాండమ6 ,. చొరంభమై యాద్ధకాండా 

ఇట్టిదానికి పుష్యాభి పేక మని పేరు. 

ఈవిధాన మథర్వ వేవపరిశిష్టమందును 

సంహిత యందును కాళికాఫ్రురాణమందును వివరీంప 6బడియున్న ది. దీని 

యందలివిశేవ ' మే మనంగా నిది చం దృప్రుహ్యయోగ కాలమున 6 

గావింపంబడినదె,. అ చేతరుణమున నింద్రు,ండు రాకు సులను జయించి 

వరాహామిహిరునిబ్బృహత్ 

9 చ్రాసిన దానిని 

బట్టి పుష్యాభి పేకములు శేవలము సార్వ భౌామికము లని ఎంతమా త్ర, 

మగపడదు. 

బృహత్ సం పీతా కాళికాపురాణములలో 

ఈయభిషేకమ రాజులకు 

జేయయడుచుండెడి దిని 

ప్రధాన 

క్ మూర్థాభిపీ కామాత్య 

నాజి అని వార చరి త త్రముందలివాక్యమునలన విదిత మగణచున్న ది, 

మజీయు రాజ్యములోని 'ప్రధానపురొ హితునకును బృహస్పతిసవ 
మన్ను ప్ర క్యేళసంసా_రమం దఖిషేచనము గలుగుచున్న ది. ఈసవ 
మరలి మగ వాజెపీయముతో డ సంబంధము కలిగియుండినట్లు 

తపథమువలన ననుమానింపవచ్చును. తరువాత నేనా నాయకత్వము 

వహించు వీరపురుషు లభిసిక్ర లగుచుండుట మహాభారతములోని 
యుద్ధపంచకమువలనం జేటకెల్ల మగుచున్నది, చృతిష్టించున పుడు 
ఉత్సవసమయములందు, నిత్యముగను నై మిత్తికముగను వి గృహముల 
నభిశే పకించుట మనదేశమం చాచార మెయున్న ది, పూజావిధానము 
లందును గృేతిష్టైసమయములందును చేవతాని ౫ (గృహస్నా నాదులం. 
గూర్చి యచేకనియమములు గలవు. ఈస సంస్కా_రములందు సాలు, 
వివిధమృ త్తి తీకాయుతము వైన జలములును ముఖ్యముగ నుపయోగింప( 

| బడుచుండును, 

ము క్తి మార్గము లని బౌద్డులచేం గల్పీింపంబడిన . పదివిధములగు 
దశలలో. అభిచేకభూమికయు నొకటి మయైయున్నది. ఇది యిటు 
లుండంగా . పుణ్య మేత్రమలలో తీర్థములలో. నిచట స్నానము 

నఖిషేకము "అనియే పిలువంబడుచున్న వి, 
మటీయు నుపనయనాదులం దేమి, (స్ర్రీలవంధ్యాత్వదూరీకరణకార్యమ 

_ లం చేమి చేయింపండుస్నా నము లఖిపేచనము లనియే వాడంబడు 
చున్నవి, 

ఈయభిపేకవిధాన .మెతలేయ ఛ్రాహూణకాలము. మొదలుకొని 
నేంటివజకును -ఫిక్క్కమార్చులను జెండుచువచ్చినది, కావున వైదిక 

- యుగమునల  జేయంబడుచుండిన విధానమునకును హౌరాణికయుగ 
'మందు6 -గావింపంబడిన దానికిని చాల వ్య'త్యాసము కలిగినది. ఇందులకు 
ముఖ్యకారణము శ్రాతవిధానమును బరిత్య్థజించుటర, .వెండియా 



[ 

కుత్రియులు గాని - ఇతర భూపాలకులనిమి _త్తమును నీయఖిమేకము. 
లావశ్యకము లగుటం జేసి శా స్త్రకర్త రబా త్ర త్తత్ కాలములకు రాజు 
లకును దగినట్లు నూర్చొలు గలుగంజే సి ద్రాయుచువచ్చిరి. 

అభిషేకము జరగట కొకదినము. ముందుగ రాజదంపతులు 
మంగళస్నాన మొనరించి దీకా గృహణ మొనరింతురు. మటియు గణేశ 
ప్రూజనము, మాతృకా ఫ్రూ 

భాోన స పుణ్యాంగ ఖ్ శ్రీయ లాదినమందే కావింప(బడును. రాజదంపతు 
లానా6 డుపవాసఘు చేయుదురు, రాజ్యమందలి సమ _స్తముఖ్యాధి. 
కారులు నంతేకుంబూర్వ మే నియమింప (బడియుందుఠు. 'మృగచరావ 
గుంఠితే మైన సువర్ణ భ చద్రాసనము, గం గాయమునాసంగమ జలము, సకల. 
వుణ్యనదీజలకు, వాక్య స ప్రివునాఖినదిబంము, తిర్యబ్న దీజలమా, 

సక లసముద్ర జలము, న్య గ్రో న్య ఉదుంబర, అశ్వర్థ పారిశ్క స్పక్షు 
(పారిశమునకు బదులు శిరీవముగాని 'వేతసము గాని స్వీకరింపంబడును) 
వృకుయుల పల్ల ల్ల వనముల, పదోత్సలడళసములంకృతము లై లైన సువర్ణ జల 
పూర్త కంభములు, రుచకము రోచనము ఘృ్తము, కేశ పౌలు, 
పిరుయ్క పుణ్యలీర్థజలము, పుణ్యతీర్థ మృ ర్తె తిక్క మంగళ ద (ఆ,వ్యములు, 

నుణీపండమండిత శ్వేతచానర ములు, దూల్యాలంకృత శ్వేతచ్చ త్రము, 
"శ్వేతవృవభము, శ్వేతాళ్వము, మహాగజము, శ్రేష్టాలంకారభూపషితి 
లైన ఎనమం ద్ర కన్యక లం సకలవాద్య్యములు, సుభూషితు(డగు వంది 

మొదలగు పరికరములు, (ద్రవ్యములు, మనుజులు సిద్ధముగ నుంప(బడు 

దురు. మజునా. డమాత్య సామంత పృ ప భుసమేతముగ పురోహితుడు 

రాజదంపతులను నుంగళస్నానము చేయించి తనవెంట నడపించికొని, 

వచ్చి మణికాంచన పృథివీ పుష్పములను వారిచే 'స్పర్శనముచేయించి 

నా నావిధరత్నములతోను, ఛాందినీతోను నలంకరింపంబడజీన మండపాొ 

భ్యంతరమున. బూరోు క వ్యాష్ర్ర,చ ర్యావగుంకికే మైన భద్ర సింహాస 

నముపెని హారుచుండ(జేయును. తక్కిన మంత్రులు లోనగువారు 
నుచతాసనములపై పె నాసీను నల్రైయుందురు.. ఇంద్ర, ఇరదప్రా ర్రైక్టముతో 
నభిశే షేశసంసౌప_ర మారంభీ మగును. అంత నతయ సూర్యో శ్రర 

_దెశలం దేర్చజుపంబడియున్న వేదుల పై స్వకీయగ్భృహాగ్యే _క్రవిధి ననుస 
రించి వహ్నీస్థాపనము చేసి వేదమం త్రోచ్చారణ వూర్వేకయుగ | న 

హోమము చేయును. జ"దుంబర ను వముతో నంత మం (తీముల. 

నుచ్చరించుచు ఘృతాహుతుల నొసంగ వలయును, అనంతరము సర్వతో 
శ డి | భబ్బ ద మంచపమునందు స్టాపింపయి యున్న స్వర్ణ రజక తా మమృణ్మ య, 

కురభ్రములలోేని సకలౌప.ధిపల్ల వమి కి తేంబున్సు చేలాలవంగాది సుగంధ 

ద్రవ్యవాసనాసమేత ంబును నగు పుణ్యన దీజలమును స్వర్ణ శంఖములలో 

 నింప్రుకొని పురోహితుడు బుత్విక్సహీకు. డై తూర్యాదిఘూోవ ములు 

మంగళ వాద ద్యములు. వలయుచుండ రాజసూయవాజ జే పేయమహోభిషే 

కో క్తమంతోచ్చారణవూర్వకముగ స్మస్త్రీకం డైన రాజును బూర్వా. 

భిముఖునిగ నాసీనుం జేసి యతని యు త్తమాంగముమైని కన్నెలచేత 
నభిషేకము చేయించును,. అటుపిమ్మట నమాత్యులు, బ్రాహ్మణులు, 

బంధువులు . నగరవాసు లందణును . జలముల ద్రోతీంతురు, అనంత. 

 అధిషేకము 

లతోపాటు స సువ [గంధమాల్యాలంకృతు . 

ఛృత్యచామరమలం లోేనభ రాజచిీహ్న ములను సమకూర్తురు, 
జనము పుణ్యాసావాచనమ్ము నాందీ శ్రాద్దము. 

_ర్రీ రికా 

రము, పుళలోపీ*త ముం తి సొమంత .. Ww (ప్రకృతిపుకుషు  లందలును గన్యక 
లభ రాపదంపతుల లలాట 

నీమలందు కుంకవయాగరు క స్తర్యాది దృవ్యమిళిత మెన తిలకమును 
బెట్టుదురు, అమ్ముడు రాజదంపతులభిర చ్చ సంల' చెని గరీటములను బెట్టి 

అంత 
దుందుభివాద్యమూ ఆతాాలణయ స్వీ సీవాచకములతోో పాటు చేదమం, శ్రోయుల 
విప్ర లు ఘాగోషీంచు చుండ స్వకీయకుల క క మాగత మస నామాటేయ మిడి 

6 స రాజవు గవమ్వూ * అని (ప్రుభువుమోంద శ్వేత పువ్పములన్కు లాజ 
లను నందును జుల్టుదురు. తరువాత వందిమాగ ధుల స్పతిపాళములు, 

చ్రావ్మణులయాశీ ఠ్వ్వ్యాదవూర్వక జయజయ ధ్వానములు మిన్ను ముట్టు 
చుండ సామంతు లఅందబును గానుక లర్పించి వందనములు చేయు 
దురు. రాజును ఉఅందటకును బహుమానము లొాసలసన్సు, పురోపొతు 
లకు భూరిదక్షీణ  లాసంగంబడును. అటువీమట నశ్వము నధిరోపాంచి 
రాజు నగర ప దక లాము గావించి వచ్చు నని అన్ని పురాణమునందు 

వ్రాయబడియున్నది. ఇట్టి సందర్భములలో నొక్కా క్క సమయ 
మున రాజ్యములో ని దీ లందణును విడుదల చేయంబడుచుండిం, 
ఇది సర్వసాధారణ ముగా 'జేయంబడుచుండు నఖి పే పకవిధానము, 

ఇది పునర శ షేక మనియు, నైంద దృమహేభిషేక మనియు రెండు 
ప్ర కారము లని యిదివజుశే వ్రా, య రపడినది. దేవతాధిపత్యము 
వహీంచుకాలము న నిందు డీ విధి నభిషి ప్రల డగుటవలన దీని కీ ీ ర్ర 
కలీగినది, సార ఇన ముత్యమును వాంఛించు రాజునకు బురోహీతు. 
డీ కి శ్రీ ందివిధానము న | కృియాకలాపమును జరగింపవలయును. 

క అహం సరా జితీ గ్టయేయ. మహం సర్వాన్ లోకాక్' 

విం చేయ మహం 'సశ్వేహెం రాజ్ఞాం ట్ర 0 చ్కతిష్టాం పరమతాం 

గచ్చేయం సామా, జ్యం భాజ్యం స్వారాజ్యం వై.రాజ్యం పార 

మేస్ట ్ యం రాజ్యం ఫం యహారాజ్య మాధిపత్య మసహాం సామంతేప ర్యాయీ 

స్యాం సార్వభౌము ౭ సార్వాయుస అన్యా 'నాదాపయె రార్లాత్ పృథివై థ్రీ 
సము, ద (ద్రపర్యంతా యయా ఏక రాట్,” 

వీతన న్మంత్క ఈుఠనఫ్రూర్యకముగ తంత్రము నడపంబడును.. 
న్య గోధ ఉదుంజధ్క అశ్వత్ణప్లకుమల పల ల వషహేతముగ రాజనూయ 

యాగమున కవసర ము లయిన పచార్థమలే ఇందు సేకరింపవలయాను, 

రెండు పృకారమం ఆన వరిగడ్డి, ప్రియంగు, యవలను . అభి షేకజల 
ములలో నుంపవలడుమును, ఊదుంబరొకానని క రీత మెన సింహాసనము, 

కలశము, ఉదుం బద శాలు మున్న గువానిలహుడ 'సంనిద్ధము చేయవల 

యును, ' సింహాసన కువయక మెన మం రే మొకదానిని “బకించినమాంద 

రాజును దాని పఫెని గహర్చుండం బెట్టి చక ర్త లుధ్ధ్రోనముల( జేయు 

దురు. అంత పురో హతుడు వరణమం (త్ర ముల6 బరించుచుం బరిపూరీ 

తము. లైన యభిెష్ మ్.కజలములను నుదుంపరప ల్సి వములు, స్వర్ష పవిత్ర 

ముగుండ6 బడులా/సన నృఫునిశిర సును ప నభి"పీకించును. - ఆంత 

రాజుచే బిహూకెరి ంపసయుడి మరల నతడు సురాపాత్ర్రృము నృపున 
,కొసంగును. వని. వచించిన రాజు, కా, రీవిధానమున నఖిషి. పిక లై నవారే, 



ఎ అభిసారిక __ 
oe ఛాయికలలో' 'నిది' మొక 'ర్తుక, అభిసరించునడి' యభిసోరికో "అనయా 

౨౩౦ 

 ప్రునరభిషేకముగూడ మింద వచించినలాగ నెజిచేర్చంబడును. 

కాని యందు? ని 

 యమడవ నాల్లవ పర్యాయములందో చేయయుడును. 

'ప్రనరఖ్రిషేక మని పిలువబడుచున్నది. 
“రాజుయొక్క. సామర్ల ర్ధబ్రము 'మటింత లేవోవంత మనను. 

యోగింపయబడు నాశోవిధపదార్భములు రాజనూయయాగమును జేయుట 

వలన నతనినుండి చెలువడిపోయిన వివిధశ క్రోలను మరల నతేనియందు( 

య్రజేశింపణజేయు నని విశ్వసింపంబడియున్నది. ఈ యభి ప్రాయము 

తోడసే ఇం దృనుహాభిషేశ రాజనూయయాగ ములలో స్తుతింపయిడిన 

సవితృదేవత యిచటయగూడ స్తుతింపంబడును. కార్యవిధానము నాల 

'వబిక సంద్రనువభిపేకవిధానమునకు 

పందుల. 

ఈ సంస్కారమునిమి త్రము కావలసిన వేది స్ఫ శి గానుక కాస్థ 

నిరీ రి తఖడ్డమతో గీయ (బడియు౦ డును. సింహాసనము సగము వేది 

లాశేపలను] సగము బయట నుండులాగున నమర్పంబడును, కుడి 

“మోంకాలు భూమిపై నానించి సింహాసనము ప్రక్క నాసీనుం దె 

- రాజు స్వహ_స్పములతో వానిని బట్టుకొని దాని నధిరోహీంచుటకును 

రాజ్య సుస్థి తికి, సార్యభెమష్రా ప్రీ ప్ కిని దేవతాస్తో త ముల నొనరించి 

తరువాత దానిడు "నెక్కి కూర్చుండును. అంక పురోహితుడు 

పరివూతజలములను నుదుం బరళాఖాంతర్షతము లై యతనిమోందను బడు. 

లాగున బో, వ్నీంచి సురాపాత్ర, మును నతడు 

దానిలోేం నో గొంత భాగమును డ్రా చొ ని వ మిగిలినదానిని 'దనమి త్ర, న కిచ్చును, 

పిదప నా యుదుంబరశాఖలమోందం శాదముల నిడుచు రాజు 

దిగివచ్చి పూ ర్వాఖిముఖముగ( దెరిగి ముమాటు 6 నమోబృహ్య 

యాచ్చారణము: నేయును. అనంతర మతండు ఫురోహితునకు దాన 

'మొసరగి యక్క డనుండీ "లేచి విజయాభిలాపియె యగ్న్యాయం దాహుతి 

ద్రవ్యముల వై వచి మటికొన్ని యాహుతి దృ ద వ్యేంధనముల. జేత్ర నిడుకొని' 

వూర్యో త్త తరదిశగ్యా ననగా నపరాజిత మను నింద్భప్ప్కదేశమువై ఫుగ 

యోగ కేమముకొబకు, విజయముకొజకు మా౭డడుగులు సడచిపోవును, 

చిట్టచివరకు గృహమున. శీ దాని వెనుకటి భాగమున ( గూరుచుండి 

యాండణాం బురోహీతుండు. గవాళ్వప్రజాభ్యుదయమున కై ప్రార్థన 

రాజాన కొసంగ 

క 

ముల సలుఫుచు 

. కక్కిన విధి యంతయు. బూర్యోక్ష కరితిగే జరగును. 

రోకు (భోరు సభా ఆ. ౨౭): 
- స్యాధీనపతికాదు లగు 'తష్టవిధళ్ళంగార 

గొంత వ్యత్యయము గలదు. ఈ సంస్కారము నూతన. 

ముగ రాజు సింహాసనము నధిష్టించునపుడు గాక అభిషి కం _డైనరా, 

జూస్టానమునందు స్ట్ ముగ నుండునిమి_త్తము రెండవపర్యాయమో లేక. 

కావుననే ఇది 

ఈ సంస్కారమువలన 

ఇం దుప 

సమూనముగనే యుండును, 

“మీంయద' వచించిన (ద ద్రన్యమలలో పొటు ఎండలో కురిసిన వర్ష జలము, 

క్తి ందికి 

బ,హణే). అని. 

నురాపాక్రముననుండి యాహుతు లొఫంగును, 

' | "అంశముల ' కోణములందు సంధించుచుండును.. 

© భి సొ ర ము, మా. కాళీ రమునకు సమిపమునం దుండిన ' సించీసకిరణము ల భ్రకస్ఫటిక ప్రుసర ళ 

అ ధిసారము-అఆ భ్రకము 
బ్రియునిగూర్చి సం 'కేతస్థలమునకుం బోయెడు స్త్రీ, అశ్లే యభిసరింప( 

జేయు వనితేకూడ నఖిసోరిక కావచ్చును. తా నొకసంకేతస్థానమున 

నుండి తా నున్న స్థానమునకు * ట్రీయుని రప్పించుకొను నాయిక, కాన 

అభిసరతీత్యఖిసారేకా, అభిసార పతీత్యభిసారికా అని లెండువిధము 

లుగ నర్థము ఎస్పవన్చును 

అభినారి పు _- అభిసారదేశమునకు రాజధాని, 

ఇచ్చటి రాజు చి (త్ర నేనుంయడు (చూడుండు చిత్ర నేనుండు |. 

ల భూ తర జ స్సు — ర తై వతేమన్వంత రంబునం దుంజెడి 

'చేవతావి శేవ.ము. 

అ భ్రకమ 
దాయము, 

జా ఇది శిలాపరివ ర్రనమందు కినిజనుల'సము 

ప్ర, టేశములందు దొరకును, వీనిలో 6 గొన్ని 

వ్యాపారమునకు ముఖ్యమైనవి, మస్కో_వైట్ (Muscevite ), 

బయోనెట్ (Biotite), ఫ్లోనోవైట్. (Phlogopite ), ెపిడో 

లెట్ (Lepidolite ) నామకా శో శము లీసముదాయమునందు 

ఇది యసేక 

చృధాన మైనవి, ఇది ఇంగ్లీషు బాల్ 6 మెకా” యనియు, జర నీలా 6 

దళు కర్థముగల 6 సి మర్ అనియు పిలువంబడును, 

ఖనిజక్యా ప్ర్రీయలక్నణములు : వా పెరలుపొరలుగ ఒకవెపు 

ననే మిక్కిలి సులభముగ జీలుటయ్యూ మిగుల పలుచనె న శసలు 

గూడ గట్టితనము గలిగి యెటువైఫు వంచిన నటుపై పు వంగుటయుు, 

నెటు నంచినను నురల పూర్వ పురీతిే పొందుటయు ననునవి అభ, 

కమునందలి విలకుణములు. ఒక్శశేపజిప్రున నివి యన్నియు సృటికము 

లుగ ఫునీభవించుచుండును. కాని తీజచుగ చతువ్భలకములుగను, 

సమచతురస్రములుగను అచ్చుకట్టుటయు. గలదు. ఈ అచ్చులు 

సాధారణముగా పట్ ఫలకములనలె6 గాని, చతుర, సృముల మెట్లవ లె 

గాని, పలకలవలె6ంగాని, త్రిపార్శ్వములవ లెం “గాని. ఏర్పడి ౬౦ - 

౧౨౦ అంశముల సరళకోణములు :( Plane Angles) 'గలిగియుం 

డును. అడుసమట్టవుపలకలు తప్పం దక్కీ_నపార్మ ములు స్నీగ్గమునై 

పరిన్మ్యృతేములై న యాకృతులు గలిగి యుండవు, వివిధ్యప్ర, ప కారములగు 

అభ్రికములును సమానాకారమును, అంతర్భాశమన "సమానముఖ 

కోణములును. గలిగియుండును, అభృకస్ఫటికములు. తజచుగా కలసీ 

మెలసి సమాంతరస్థితిలో పెంపొందు చుండును, సంపఫూర్ష్మ మగు వికాస 

'మును బొందినది నెనూవియస్నందలీ బయో కుట్. అభృకము., 

కఫులేకమూందను మొక్క_పోయిన సూదితో. పొడిచినయెడల 

ఘాత కతి ) (Percussion Figure), ఆనయగ్యా పుట్ కిరణ 

మంటి పగు లేర్పడును. ఈకిరణములు సరాసరి ౬౦ 
ఇందు బాగుగ విక 

'సమ్గితౌకారమునకు. సమారతర 

ముగ నుండును. _ అభృకపుశేకమిందను మొక్క_పోయిన. ఆరెను. 

(నోక్కచు. పోయినచో. సెని. వచించిన వట్కి_రణమువంటి "పగులు 

“ఇనుకటిచో నికర ణమల నడిమిక్రిశిణములను సంధించులాగున వేర్చడును, 

అత్ర 



అ భ్రకము 
6 పీడనాక్ళతి ) (Pressure Figure) యని 

సులభముగ విడివచ్చు శీకులతోడంగాని లేక అభ, సృటికము 

నందు ప్రసరించు శేకలతోడలాని సరిపోను చుండును. అ్రశసృటి 
కములకు ముఖములు లేనప డు కేకు లే పృకార ముర్పడునదియు 

నిశ్చృయించుకొ నుటయందు కవనళ్లు ముఖ్యమ నం దోడ్సడుచుండును, 
భూమియందు కలుగుసంచలనములకు లోనై అ భృకపు శేకులు 

తజచుగ పగిలి ఈపగళ్ల చాజులకు సమాంతరము లైయుండు గనిమ 

లుగ నేర్పడు చుండును అప్పు డీశేకు 'లెందుకును పనికిరావు, 

దృక్ శా క్రీ యలక్షు ణము ( Optical Characters )లలో అభ్బ 

కము లపరిమితేములగు వ్య ల స్యసములను నెల్లడించును, వక్రీభవన 

గుణకములం (Indices of Refraction) ఎక్కువకాను. మధ్యమ 

గుణకము (Mean Index) సుమరు ౧.5 ౧.౬౦ గ నుండును, 

కాని బుకాత కదర్శకాంక మెన (Negative in Sign) ద్వెగుణ 

వ క్రీభవనము (Double Refraction3y మినల దృఢ మెనదె. 

మస్కో_ వైటు, లెపిడోలై టు అ భృకములందు దృగక్షముల (0340 
Axes) నడిమికోణము ౭౦-౫౦ అంళీములును, బయో కైట్, ఫోగే 

ఆంకములును ఉండును. బయో కుటు ఫోనే 
సమా 'నాక్షుములు. ద్భృగక్ను ముల కౌండుగ విభ 

జించులఘులేఖ ( Acute Bisectrix ) ముఖ్యలం బముననుండి మట్టపు 

చతురమునకు ఒకటి శండు అంశములకింశు సక్కు_వచూరము 

తొల/గ చేరదు. 

పెటులందు ౧౦-౦ 
6౬... | 

చెటులు తజ చుగా 

శీందా ద్ర్రాథిముఖ ప,కాశము (Converging Light ) లోని ద్భగ్రూ గాపము 

వలె గనిపించును, దృగక్షుములచదును (Plane of optical Axes) | 
అ భ్రకస్ఫటికముయుక్క_ సమ్మితాకార పుచగునునకు లంబము ( Per... 
pendicular y గం గాని సమాంతీరముగ6 గాని, యుండవచ్చును. 

దీని ఈయానికిని బట్టి అ తో కోమనండలధి భేదద్వయ మును నిశ్చయించు 

కొనవచ్చును. దృగమఖ్రైదదును సమితా కార ఫుచదును నకు 

ముగా నున్నయెడల నఫు డది మస్కో వైట్, అెపిడో లెట్ పరనో 
నైట్కొ బయోశెటుయొక్క_ అపరూపఫు, విశేదముసు అనో మైటు 
_చామకాబ్రకములలో నొకటి యని నిరూపించుకొనవచ్చును. ఇది 

యొకేదము. దృగకు పుచదును సమ్తితౌకారపుచదునునకు సమాంతర 
ముగ నుండినయెడల నప్పుడు పిన్న్వల్ డెట్, ఫ్లోనో పైట శెపిడో 
మెలెక్కా పయో కైట్ శామకా శో ములకు. జెందిన దని, నిశ్చయించు 
కొనవచ్చును. ఇది శెండవని "భేదము. కృష్ణ వర్ణా భ్రకయులు దిగను కారి 

లంజ 

వర్ష ములు (16901010), అనంగా వేలువే వేటు దిక్కు_లనుండి చూచిన 

చేజువేబురంగల నీనుచుండును, | 

బౌ త్తిగా రంగులేని పొరదర ర్శక( Transparent ఏమైన మస 

చై టు మొదలుకొని పసుపు, . ఆకుపచ్చ . ఎబ్లుప్రు. గోదుముచాయల 

నొ ఆధార దర్శక (092918) మైన. శెపిడౌమెలెకావజకు, ననేక 

శ, ఈ 

అేకకళా కాశలనుల 

ఆ ట్లగుటచే అభ్బక పుశ్రేకును ఏకతాపీ కరణ. ఆణు. 

డర్శని ( Pelarizing Microscope ఎదుట నుంచియెడల నది ఏక. 

సంకీర్ణ మెనది, 

టిటనియముకూడ కలసియయుంం సును, 

౨౩౧ 

విధములస ఆభ్రకమయులు కలవు, మొదటి విధానపు కేకులు ముత్యపుకాంతి 
గల్లియు, కండవ ప్రకార ప్రుశేకులు ఫీనధాతుకాంతి గల్లీయు నుండును, 

లోపలిపగుళ్ష ఉపరిభాగములమో(ద వెల్తురు పడుటవలిన శకులమో6ద 

రంగులు చుట్లుగ ను బంభములుగను ( RinE$ః And Bands) వీర్చడు 

చుండును. జేళ్వేలు అభృకముల విశిష్ట గురుత్వాకర్చ శక్తి (5966110 
Gravity ) ౨౭  వెందలు 5.౧ వజణవను ఫిన్న ఖొన్న ములుగ 

నుండును. గల్టితనము (Hardness) ౨-౩ అంశములు, న్ఫుదు 

వైన ఉకులమాంచను నోటితో గీతలు గీయవచ్చును. అభృక ములు 

ఉన్ల తావిద్యుద్ వాసహాకముటు గావు (Bad Conductors లో heat 
£9 

and electricity ). ఈ గుణ ర్మ ము గలిగియుంకుటచేతణే ఇదె 

యస్మక్కియలంగుపయోగింపబశుచున్న ది, మలీయు 

దితరఖనిజము లెసేకములటు మిళిత మైయుండుట కాన 

చజర ఫు గాక్పటుస్తటికముల్సు శిలాస్స టికపుఫీల్లులు, 

గలవియుంం గును, 

వినియం 

వచ్చును. 

టోరాలికానూదులం అ భృేగములందు6 గోలు ఫ్ర 
నలుపు గోదువమురంగలమన్నటు, 'డావలు సశనుటవలన శకులు 

తజచుగా  విభూపముళై. నంగులకును బనికిరి ండంలోవును. 

వీినియందలి లోవోన్లుంనములు (110011 Oxides) శీథలమింద 

వనస్పతుల యాకారములతో పడియుండుటచేతను అభ్య కములు 

పాడగును. మజటికొన్నిటియంద్ను ముఖ్యముగా ఫ్లోనో మె చపిటునందు 
ఘాతాక్ళతి .కిరణములకు సమానాంతేరములో శేర్చకియుందు 

రాశులు (Rutile) యొక్క నూక్తనూబ్యాళార కేఖలు సక్షత్రా 
పుంజవుద్భృళ్యములను ౫ లిగిం చును, జం డియు నట్టి య భ్రకము 
గండ మెనపువత్తి జ్వాలను "గాని అన్మప్రశాళమును గాని చూచిన 
యెడల నదె పాట్కె_రణనశు త్రము లె గన్సించును, 

రె సా యనికసంభుటనము ;. ఆభ్రకములసంఘటనము నుహా 
పరివర్త నీల మైనడియు, ఇ వన్నియు ౫ కోతీ ములు 

(Silicates ఎ పాటాసింయం, సోడియం లిథియం, కారీ యం మొదలగు 
కూరములతో దను భాసిక ఈ నజనముతో డను మిళిత మైన ఆలూ 
మినము అ ధ్రకయులం గుండును, మటీకొన్నింటియందు మగ్న్యము 
న ) కొలందిమూగ ట్రైవుళలోవాను' 3 శో మియము, మాంగ 
నము (Manganese ఫా 'చారీయోకు మొదలై నవి ఉండును, 
(Flourine) మొకటి దీనియందలీ ముఖ్య భాగము, 

పన 
య 

కొన్ని వేళల 

అ భృకముయొక్క... వివిధసంఘటసచముల న్నీ కింది సొంశేతిక్ల 
న్నూత్సేముల్శ ప్కకారము 'తెలిసికొనవచ్చును, కొని షవన్నియా ఆస 

సంఘటనములలోని ఈవి'భేదనుల విశదీకరీంచుట కెనీక 
ప ప్రయత్నములు జరగినవి, అన్నిరకముల ఆ శో కములును నురల 
మరా భ్యకము. (Alkali micas) లనియు లోహామణ్నా ధ్ర కము 
(Feno _ magnesium micas) లనియు రెండువిధనులు. ఇంచు 
మించ్తుగ నిదియే శ్వేతక్ళా స్టా, భ్రకములతో సరిపోవును, 



మస్కో_వై ట్! ఉపా సృ (౫ అ్యా) 

పరగోనైట్ ఉ_సోసృ్సష (శై అఫ్ర్కు 

ఇపిడోరైట్ _ ఫోర్రాగ్ళ (అప ,]స్ళృ(డై అ) , 
జిన్నల్ డైట్. (పొఠర్చ్రూ[నృ(అ ఊప్హ్ర్మ]లోళ్ళ్యడ్మె అ 
బయో మైట్ (ఊపొ) (మలో), (స్ఫల్తో (శై అత్య. 

ఫోనే షెట్ [ఉం పొ, (మష్ల్ర] మ్మస్ప (శై అ్ఞసు: 

మస్కోవైటు నందు ర "మొదలు ౬ పాళ్లే వజకున్తు తక్కిన 
వానియం ' దెంకను దక్కు_వగను, భసి క్ ఉజ్జనరూపముననో లేక 

ప వమునకో (Fluorine) బదులు హె తక్పిళ్ హూపముననో ఉండు 

నీరు ఊ స్టాధిక్యము ద్వారా దూరము గావిం ప(బడును, 

 రాస్మో_లెట్ అనునది వేళొకవిధ మసన భ్రకము.. ఇందు 
అల్య్యూమినమునకు బదులు వనాడియ మునామక ధాతు వ వుండును, ఇది 

కాలీఫోర్సి యా, కొలలేడోో పశ్చిమ - ఆ స్త్ర లియాలందు సువర్ల తెల్టురి 

దము (Tellurides of Gంldలతో చాగుగం గలస్కీ గోడును. ఆకు 

పచ్చరంగుల మెట్లపరుసలవ లె చేర్పడియుం డును 

ఉనికి (0౦00316206) :- అగ్ని మంతేము'లై న సకలవిధశిలలం 
దును అభ్రకము ప్రుధానాంగముగ నుండును. వాతాతపశోషణముల 

_ వలనను (Weathering), : మేళనమువలనను (Contact ), డైనమో 

రూపాంతర కారకవిధానములవలనను (Dynamo = metamorphic - 

Processes స అ చీకఖనిజడె లీతము (Mineral "51162165 లనుండి 

విడందీయుట'చేతను ' నిది. లభించును; కరుడురాల ( Sedimentary 

Rocks లే నిదె చూర్ణరాపమున నుండును, ' 'శెలాత తృకపాషాణము. 

( 5111010185 ఇంయజ్రలందు సాధారణముగా మస్కో వైటు, బయో 

టైటు అ భృకములు. లభించును, * సున్న ఫురాలయందు ప్రధానమైనది 

ఫ్టోగోడైటుఅ భ్రకము.” వెనూవియ సులోని మాంటిసోమానుండి వెలు 
వడు సున్న పురాలబండల రం ధ్ర ములందు చేరుక్రానిరయుండు తళుకలీను 

బయ్మోకుట్. స్పటిక ములద్వారా అత్యుత్త శ్రమము లగు సక లవిధా భు కను 

లను, దీయవచ్చును. వ్యాపారోపరోగము ల న పెద్ద పెద్ద. పస 
నై. టులేకులు నల్ల రాతియందు వ్యాపించియుండు ముదు? న  స్ఫాటికపు 

చాజలనుండియే ౯ లభించును, మజేయు నీచాజలందు ' "ఫల్ స్ఫార్ ౩ శిలా 

సృటికము - (Quartz )» అ తో కము. ఈమూాండును -టోర్రాలికా 

బెరిల్, గాన్నిట్ మున్నగు ఇతరస సృటికభూతఖనిజములతోడ మిళిత 

మైయుండును, ఇవి ఇండియాయందునుు అమెరికాసంయు' క రాజ్య 

ములలోని " దషీణడకోటా, కొలలేడో, అలబామా రాజ్యముఖందును, 

_ప్రాంతములందును “అ 

'కఫుసీనులు 

రూపము గలుగ జేయుటయందును. అభ కప్రపాడి 

'టక్రును 

అ ఖ్ కము ' 

బ జలు దేశములోని Tw గొయాజ్య  బాహీియా్యా జెశేస్ 

(క ము దీయునిమి త్ర ముపయోగింపంబడు 

చున్న వి. “కెనడా సింహళ దేశములలోని వ్యాపొరో పయో గమ లగు 

అ భృకములు ఫ్లోగో పె టుజాతికి చెందినవి, _వీనియునికి విలక్షణ 

మెనది. బంగాళముడగ టి మ చా గునందలి' 
a ౧ లో 

మినాస్, ' 

హజారీబాగును, 

నెల్లూరును అ భ్రకపుగనులకు ముఖ్య మైన జిల్లాలు, హజారీబాగుదగ్గటి 

అభృకము . కెంపురంగను, చెల్లూరిద్వా టీది అఆకుప చృనిరంగును గలిగి 

యుండును, చెల్లూరిద్యటి ఇనుకు ర్రిగనిలో ౧౦ అడుగుల యెత్తున 

౧౫౪ అడుగుల వెడల్పునుగల అ భక పుభొత్తులు (Books) దొరకి 

నవి, మటణియు నచట పగుళ్లు గాని మచ్చలు మరకలు గాని లేక 

3౦ అం. పొడుగును, ౨౦ అం, నెడల్బునుగల సమచతుర స, ములైన 

"కులు తీజచుగ దొరకుచుండును, 

ఉపయోగములు: పారదర్శకత్వము గలిగియుండుటచేతను, 
అగ్నిని తాపపరీమాణమందలి ఆకసి కపరివ_ర్హనములను నిరోధింప 

గలుగుటచేతను అ భృ కముోస్ట వులయొక్క_ యు 3 లాంతేరులయొక్క_ యు. 

కిటికీలకున్కు కొొలుములదూ పుడు రం భృములకున్కు లాంఫుల * గాస్ 

బర్నరుల చిమ్నాలకును విస్తారముగ నుపయోగింప(బడుచుం డును, 
ఒక కాలమం దిది ఇండ్ల కి టికీ లకును, రఫి షియా యుద్ధనాకలగవాక్న ముల 

కును మసో_వీయద్దము _ (150077 Glass) అనుపేర నుప 
'యోగింపంబడి యుండెను. అచేక సప ప్ర కారములగు అలంక రణకార్యముల 

కభ్రకవు తళుకులు విస్తారముగ నుపయోగింపంబడుచుండును. ' 

ప్రై శేనకాలమం దీఖానిజము వరి ర క మేరీవ్మి గృహముల కలంకరిం చుట 

యం దుపయోగపడి యాండినందున గ్లాసీన్ మేరీయే (Glacies- 

Marise ) యని. పిలువ(బడుచుం డెను, మాక్సిమస్ సర్క_ స మింద 
ధవళ కాంతిని కలుగం చేయుట కై చల్ల యుడిన దని పీనీవా,సీనలాపీస్ స్ 
స్పెళ్యూలారిన్ నామక పదార్థ మోయ. ఖ్ కమే యె యుండవచ్చును, 

' కుడ్యాలం కార పుకాగితముల నిర్శాణమండును, ఆటవస్తువులు నాలు 

మొదలనవానికి చక్కెరవంటి మంచుపొడి చల్లిన 

అపరిమితముగ . 

వాడ'బడుచుండును, రంగులు, శాగితమలు తయారు చేయునపుడు 
“'మెటుంగు చెప్పించుటకును, నె, టో సి సరై కొలోనగవానిని. హరించు 

నిది యుపయోగింజంబడును. చిత (శ్ర, లేఖనమున క్ష థో క్ర. 
శేకులు: ముఖ్యముగ నిండియాలో వాడయిడుచువచ్చినవి, మతేయు 
'లాంతేర్గ సై నేడులకును, ఫోటో పఫ్ ఫీల్తుల నుంచుటకున్కు చి త్ ములను 
చారిత్ర త్ర కములై న దస్తావేజులను గాపొడునిమి త్రము రుట్టునుచుట్టుట 

1. సూ త్రయలందలి పొడియక్షురముల సంపూార్ల నామములు: వా. 

యాజ  ఉదజనము లేక ఉజ్జనము (Hydrogen) 

పా = . పొటోసియము (Potassium or r Kalam). 

స్ప = 'సృటము (Aluminium), 

de లము (Silicon ) . 

ఇ = అమ్లజనము (0౦2g)... 

i గా = గావము 

i వ నుజ ఉమగ్నమ ( Magnesium')"- 

సో = సోడియము (Sodium or Natriumy 

శ్రా శా ( Lithium ) 

| ప్ల = ప్ల వము (Fluorine ) 

ః లో లోహము. (Iron or డక) 



అ భ్రకము 
కును ద్రావకములోే ముంచయబడి మెత్తనై 
జంకఠువులనమూనాల "సేక్కించుటకున్ను _వాయువేగమాపకముల 
జెండాలకును, సున్నితము లై న భ "తిక శా స్త్రసాధనముల యస్టముల 
కును 

పనులక్రును అభృశము లుపమోగపకుచుండుకు. ఉప్హ తౌవాహకము 
లగుటనే నివి ్రీమనొట్టములసక్కు, చాయిలర్భకును చుట్టును గప్పుట 
కుపమోగపడును, అమ్హముల నిరోధింపలల ఏనిసామర్థస మాద 
మజీయు ననేశేతరోపదమోగము లాధారపడి డియున్నవి, 

ప్రస్తుత మిది విద్యుత్ సం బంధము లై న కార్యములం దత్యంత 
ముగ నుపమోగింప6బడుచున్న ది, విద్యుద్ వాహకము కాని కారణమున 

విద్యుద్ రోధముల ( Insulators ) కిది మిక్కిలి ప్రృశ_స్థ మైనది. 
ఎటు వంచిన నటు వంగుసట్టి మృదువైన దీనిలేకులు డైనమోల 

యొక్క లోేహఖుండ( Armatures )నిరాణమం దపరిమిత ముణ 

నుపయోగిం పంబడుచున్న వి, ఇటు బే ఇదె య నేశేతర విద్యుద్ యం త్ర, 

ములకును ఠఊపయోగపడుచున్నది, చెల్లాకుతో గాని ముటియేవిడ్యు 

ద్రోధక మైన  సీమెంటుతోయాని అభ్రకపుశున నలం. కాగితము 
మోబనో క గుడ్డమో(దనో అతికింపబ వీ కినయెడల' నది మెకానై శ్ 
లేక మెకానై బడ్డ యని పిలువంబడుచుం డునుః ఇట్టి ఈ మెకా 

నెట్ అచేక కార్య మలం దుపయోగింప(బ సును. , 

మస్కో వెట్, వ్లోగో పె వెట్ జాతి న భ్రకము లే వ్యాపారమునం 

దుపయోగ పడునవి, రంగు లేని పారదర్శక పుశేకలరూపమున వ్లోగో 

సెట్ అరోదుగ లఫీంచుటచే చాలవజ కది విద్యు త్కా ర్యములకొ జే 

ముఖ్యముగ నుపయోగింపంబకుచుండును. అభృకమువలన మజియు 

నసేకోపయోగములు కలవు, పొటాశియము కలసీయుండుటచే నిది 

ఎరువు క్రింద నుపయోగపడును. లీథియమ్స్ రుబవిడియమ్ షూరముల 

నుత్చీన్నము సేయుటయందు లెపిడొ లై ట్ అభృకము విస్తారముగ 

నుపయోగ పడును, : 

తన్వి తీయుట (Mining), తయారుచేయుట ( Prspara-- 

tion, విలువ (Value ):— అ శకము త్ర త్రవ్వి తీయుట ముఖ్య ముగ 

ఇండియాలో ప ప్రధానమైన పరి శ్చ శమ మ, కాని ఇచటి పద్ధకు లాదికాలము 

శాంటివి, వ్యర్థ వ్యయకారకమరు, కష స్టా లేనిక్వాగీలందును, వంకర 

టింకరలైన రహేలందును తీయునపు డ ల్ కము మిగుల పాడే పోవును, 

ఈ పాడే డ నపదార్గ్భమును గనిలోనుండి మక జేర్చుటశే అమిక మనస 

పరిక శమ వ్యర్థ మగును. ఈఖనిజ మొక ఏీనిర్దీవ్హ మైన ఇ వొాజలయం దే 

యాండుటం జేసీ ఇంతకం కొను, తృ ప్రికరము లై 

కములె న పద్దతులను, అనంగా నిలువైన సలకలకడ్డీలతోడను, అడ్డ 

కోంతలతోడను, చెలులు పోయినమార్హ ము వెంట మట్టపుక్డీల దోపుట 

మేకను ధాతుగర్భితములై న గనులలో సవలంబింపంబడువిధానముల నవ 

లంబించినచో బాగుగ నుండును, అప్పు డృ భృకమును ెనుండియే తీ 

కొనుటకోన్కు న్యర్థ పదార్థమును అక్క_డక దనే చరక 

అ శ్ర కము తీయ పడిససంటలను బూడ్సుటకును ఫీలగషన్లు, 

50 

స్వల్చవ్య్యయదాయ 

ముడుచుకొనిపోవు | 

౨౩౩ 

అభ్రకమును తయారు చేయుటకు బొ త్రి (3001 నుండి 
పగులు ననుసరించి కావలసీనంతే మందప్పుశేకులను విడందీసి జానిబ్రాశ 
, మచ్చలు మరకలు పడి పాడే నభాగముల వదలి పదునుగల క తితోం అనేకద్భక్ కా స్త్రీయకార్యములకును, ఇంకను పలురకముల శైరతోం గాని చకుప్కోణపులేకలను గోయుదురు. అనంత 
రము పరిమాణము, పారదర్శకత్వము, వర్ల మ్కు మచ్చలు, ₹కాగసలు 

లేకుండుట మొదల ఖకుణములంబట్టి య వన్నియు వేర్వేఆుగ 
విథధజింపంబడును. చినిణగినతున్మ_లు చూర్ణ ముకిెణకో "లేక మెకా 

నెట్ నిమిత్త తమో కాొపయోగింపంబడును. 

గాని క 

ఉత్స త్తి :_ ఎచటినుండి యైనను త (క్రీవ్వితీయంకు అభ్ర, ళ్ కము 

నూటికి ౧౦ వంతులకం పె నెక్కువగ చేకులుగ మార్చంబడుచుదసును, 

ఫూర్వ కాలమున అనవసర ప డార్భ మంత ము చాలవజకు వ్యర్థ మగు 

చుం జెడి కాని ఇప్పుడీ తునుకలు చూర్ల మునిమిత్తము మిక. ల్రీ 
అవసర ములుగ నున్నవి. 

వెర్ మైక్యు లేట్ (Vermiculate) అనునది అభృకాత్మ కమ్ము 

లగు ఖునిజములసముదాయము, ఇవి వేటొండువిథధమగ అ భృకమును 
బుట్టించును. కాన్ని యేండ్ల క్రి, ందటివజుకు నివి విచి త్రఖనిజయు లని 

కలంపంబడుదువచ్చినవి, ఇ1ీవల నివి కాలరేకో మూంటానా 
రాజ్యములందు దొ దొరకి, వ్యాపారోపయు క కము లగుటచే మిగల నాక 

రీ ంచినవి. వేండి చేయుటవలన పగులునకు నిలువుగ నొకయే ప దక్కును 

నికువె శె పెరిగి పోవును, ఇదిమే వెర్ మైక్యు లేటు నందలి విశిస్టలకు.ణము. 

ఈపెరు/సట అసలుకం పే ౧౬ రెట్లు ఎక్కు_న. అట్లు పెరుంగున పుకు 

ఊష్టాధిక్య యును బళ్ట్రి ము, వాయు స్పర్శయునుబట్టియు దీనివర్ల ప పరివర్తనము 

కలుగును... అ భ్కకములోని ఇనుమున కన్లు జనసం యోగము కలుగుటచే 

ఈపరివర్తన మ నని తలంపంబడినది. కాంబట్టి యిండలి అమ్షజనఫాగ 

ముల ననుసరించి ఈఖనిజమందలి వివిధభేదములు గలుగుచుం డును 

ఊన్నముచే "పషెంపొందుభాగము మంచి ఉస్పుతావాహకన్సు ధ్వనిమార 

కము నని కనుంగానంబ'లెను. మటియు దీనితో వర్ణములు (రంగులు) 
తయా రగును. 

౧౯-౨౧ _ ౧౯౨౫ లలో ప ప్రపంచమండలి 

. దేశయుపేరు ౧౯౨౧ ౧౯౨౨ ౧౯౫౨౩ ౧౯౫౨౮ ౧౯౨౭౫ 

ఉ తర అ మెరికా . . 

కెనడా ౬3౫3౭ 303౮ 3౧౯౭ 3౭౧౧ 3౬౬౭ 

సంయుక్త రాజ్య ములు.౨౬ ౭ ర ౬X౧౪ ౮౨౮౩ రోకాకరో ౯ా౬౦౯ా 

దక్షీణ అమెరీ కా 

ఆన్టెంటినా. ౧కో౭ ఒక ౮౭ ౧౨౦ ౧౧౯ 
బ్రెజిల్ లో tg Me ౭౯ ౬ 

యూరో 

నాశ్వే ను. ౨౨౨౨౧౨౧౦ ౨౫ 

రుమానియా- ము. 



౨౩౮ 

"దేళముసేఠు ౧౯౨౧ ౧౯౨౨ ౧౯౨౨౩ ౧౯౨౮. ౧౯౨౫ 

రషియా రా 

స్వీెను రా ఎగ "లో 

ఆసియా 

పిలేను ఎగ ౧ ౧ 

ఏర్చినది . ౧౧ ౧౯ ౧౧ ౨౨ ౨౦ 

ఇండియా(బ్రి, టిప్స్ ౧౬౫౦ ౧౬౧౯ ౧౭౨౦ ౨౦౭౮ 

జపాక౯ ౧౫ ౪3o 

ఆఫ్రీకా : 

మెడగాస్క_ర్ ౧రో౧ ౯9 ౧౬4 ౨౮౬ ౨౬౭ 

వకీణరోడీసి యా ౭2 ౬౦ ౮౩ ౧౨౬ ౧౩౨ 

టాంగనీకా ఇలాకా 3 ౧౧ 53 Ue 

దహీణఆ ఫీ కాయూని " 
ఉల్ గా. ౧ 3 ౧X ౭9౫ ౧౪౯౦ 

నను. 
కీపియానియా ; ఆనే లీయా 

ఉత్తర ఇలాకా ౧ ౧ 5 ౨ 3 

క్వీకాస్తాండ్ ౧ 

పడమటి ఆ నె లీయా “జ్ర 

. ఆయుశ్వేదశా(స్తుము ననుసరించి 

అభ, కమ అధునాతనముగ.6 గాక నా గార్జు నాది తంత, కారుల 
ల 

కాలముననురడియును ప చారమున నుం డినఖ నిజప దార్థము. 
ల 

వృత్త తెౌచురుని 'సంహరీించుటకొజ కింద్రుడు వజ్రమును 

చె త్తంగా నావ జ్రముననుండి యుదయించిన శాసతికణములు గగన 

మున శెగసి యందుండి. పర్వత శిఖర ములందు చెదరిపడి య భ్రక్ష 

రూసపంబుగా పరిణమించినవి. ఈ వజ్కకాంతిక ౯ కారబులు క్రిందటుడు 

నపుడు ఉయుమువోలె ధ్వనిచేయు చు పడుటచేత నీ ఖనిజప దార్థము. 
అభ, కి మనియు, ఆకాళంబుననుండి కాంతికణములు పడుటచే 

0 గగనం * బనియా, ఇం,ద (ద్రవజెముననుండి జనించుటచేశ వ డ్రాభ్రం 9 

బనియు వ్యవహారింప(బడుచున్న ది (ఆయుశ్వేద ప్ర ప కాశము. *అధ్యార), 

జాతి మత భేదములు : స్ర్రాచీనులగు రసతంత్ర, కారులు 

నానావిధములస ఖనిజప దార్థములను విఫజంచి సులభముగా సలసలా 

టకై కాన్ని టెంచేర్చి పారిభషికంబుగా 6 మహారసములు * టు 
రసములు * 6 బాశ హూములు ? ప - 6 'సాధారణరసములు ౨ _ఇత్యాదినామం 

బుల. నిడి యాయాపదార్థములను అట్టి పారిభాపికపదములచే వ్యవహ. 

గృంభక_ర్హలు ' రించుచువచ్చిరి. కాని" ఇట్లు శానురాను క్రొందబు. 

అట్టి. పారిభాషిక నియమములను పాటింపక స్వాభిప్రాయానుసార 

ముగా. వ్రాయ మొదలిడిరి. ఒకరు మహోరసములలో? జేర్చినపదార్థ 
. మను మటియొకరు ఉపరసములలో. జేర్చుట, ఇంకొకరు. సాధో 

రణరసములలో 6 జేర్చుట్క ఒకరు ఊపర సములలోం జేర్చిన దానిని 

కొం దజు మహార సములలో6 చేర్చుట - ఇట్లు విధినియమాదులు "లేక 

అట కము దభ 

స్యతంత్రముగా నిచ్చవచ్చినట్టు వ్రాయుట తటస్టించినది. కొందటు 

మహార సమునుగా6 చేరా_నినదానని తదనంతయేలం పరిశోధించి 

యయ్యది ఊపరస మని నీద్ధాంతముచేసి ఉపరగసములలో6 జేర్చి రని 

కాన్తి ఆపరస మని వెప ప్పంబడినప దార్థమును పరిశోధ నాదులచే మహో 

రస మని సిద్దాంతము చేసీ మహారసములలో( జేర్చి. రనికాని యను 

కొనుటకు మార్షంబు గానంబడదు. 'తోొలుదొ ల్ల నెట్టిగు ఇములను 

జెందిన యేయేప దార్థములకు మహార సనామం బును గాని ఉపరస 

' నామంబునుగాని ఇడిరో అట్టి వివరణము, ఆమహోరస ఉపరసాది 

శబ్దనిర్వచ నము రసతం త్ర, త్ర ంబులందు( గానరాదు, 

'ఇట్రియభి ప్రాయిథేకంబ శ కము వివయయునయసాశజ నిం చినది. 

రసరత్న్ససముచ్చయము, రచేం దచింశామణి, రస్మప్రుకాళ సుధాకరము 

మున్నగ గృ, గ,ంథములం ద శో కము మహారసములలోం  జెర్సయుడి 

యున్నది. భావ్యప్ర, ప కాళము రే నేరద్రుపారసం గ్రహము, రసకత్నా 

కరము, తయుళ్యేష ప్రకాశము, రససారము మున్నగు గృంథములందు 

ఉపరస మని వ్య వహరిం ప(బడి యున్న ది, 

"భేదములు అవాంతర భేదములు? త త్త ద్దేశభేదంబులచే నుత్చే 

న్నంబై యృభ్రకము 6 పీనాకాభ్రకము  నాగాభ్రకము ”, 
“మండూక్నాభృకము ? అని నాలుసుభేవంబులుగా విభ స సంపలుడి 

యున్నది. అందు వజూ త్ కే కృష్ణాభ కం బనిహాడ వ్యవ వారింప( 

ఇదియునుం ఈ ర నాల్లీంటిలో - (ప్రతియ టో కము తెలుపు 

ఎయిపు పసుపు నలుపు అను నాలురంగులు గక నాల్లువిధంబులుగా 

నుండును; అన6గా "న శ కంబు పదునాటువిధంబు లని తేలుచున్న ది, 

బడునుం 

అక పరీతు:. పీనాకా (భ్రృకమును కొలిమిలో వైచి 

యూంచిన “శకులు విడిపోయి పొట్టుగా మాటును. నాగా ధ్రకంబును 

క్రొలీమిలో చె చి ఊదిన ర్పంబువోలె బుస సలు కొట్టును. మండూకా 

కంబును కొలీమిలోనై చి యూందినచో కప్పవోలె గంతులు వై చును, 

వజ్రాభ్ళ కంబును కొలిమిలో నూ6దిన నందలి దోవుంబు లన్నియు 

నశించి  స్యళృంచై ప్రుకాశముతో నుండును (రసరత్నసముచ్చయము). 

అభకశ్రేవ్లత : — చని జెప్పంబకిన య భ కంబులలో వజ్రా, 

భ్రకం బుత్తమ మయుండును, 6 దానినే శాసాయస్టక. క్రి (క్రియలందును 

గొ | జౌవధనిర్తాణమలందుకు ఉపయోగింపవచ్చును ) అనో (గృంథకారు 

లందటు శి పముగా నుడివియు నా రు. యు న్న ఇంతియ కాక వజ్రాభ, 

కంబుకం కు సికరంబులస మూ6డు అ య్ కంబులలో క పినాకాభ్రకంబును 
భుజించిన దుస్సాధం బగు సష్టరోగమ జనించును, నాగా (భ్రుకంబును 
భకీంచిన మండలకున్ద ము జనించును, మండూకా శో కంబును! నేవించిన 
కృచ్ళపాధ్యం బగు అక్ష రీరోగము జనించును, చాసంజేన పమయూండు (శ్రే/ | 
అభ్రక ంబులను నేవింపగూడదు. ' వ డ్రా భ్రకంబునుమ్మాత్రే ముప 
యోగింపవ లెను, 

“వజాభ కము క్ర ద్ద 'వాణనిర్ణయము : — వబా 
కాటుకవలె నల్లనై కఠినముగానుండి బరున్ర గలిగియుండును. య్ ఉత్తం 

కష 1 
= 



శ్ర 
దేశపుపర్వతములయంతు జనించువజ్రాభ్రక మధికముగా స తము 
గలిగియుండున్కు గుణాధికంచై యుండును, దక్షిణ దేశపు పర్వతే ముల 
యందు జనించు అభృకము. అల్బసత్స్వంై 
యుండును, ఇట్టి వట్రైభ్రకంబును ఒక మనుష్యుని ప్ర 

గోయి త్రవ్వి యచ్చట నున్న య భృకమును 
దెభాగమున నున్న య భ్రకము "నిస కంచె యుండును గాన 
దానిని (గృహింప6జనదు, ఇందులకు కారణమును అచేక గృంథక_ర్హలు 

చెప్పియుండ లేదు, కాని ర సహృదయతం త్ర కారులుమా త్ర మ్ట్లు 
వివరించియు న్నారు, ఖనిజప దార్థము లన్నియు సూర్యకిర జసంత 

నట్టి వానియందు స్ సత్త్వము స్వల్పముగా నుండును, 

అయ్యవి భూగర్భమునందుండి ఎండవే(డిమిని బొందకుండెనేని బహు 

భస_త్రంబులె యుండును, 

హీనగుణం చై 

ప మాణముగా 

పంబు లెనచో 
టె రై 

అ భృకశోధనము వా అభృకంబును. కొ లీమిలో( గాల్చి ఏడు 

మాటులు పాలలో.గాన్సి గోమూ త త్ర్యులోయగాని ముంచిన భూసంబం 

ధమువలన జనించినదోవుము హరింప శుద్ధం బగును (రసరత్న సముచ్చ 
యము ): 

శత పుటా భృశము = అభ్రకంబును కొలిమిలో 6 గాల్చి ఏడు 

మాటులు (తిఫలాక్వాథ ంబులోలాని, పులికడుగులో గాని ముంచిన 

శుద్ధం బగును ( ఆయుశ్వేదప్ర, కాళము). 

అభృకంబును గాలీ రేయగుపట్టక సాయంబులో ముంచి ఎండిన 

పిమ్మట చేతులమధ్యను నలిపిన శుద్ధం బగును (రసనుంజరి ). 

ధాన్యా (కము “ఒక భాగము ధాన్యము, నాలుగు భాగములు 

యామాటను మతు దినములు స్రలీకడుగులో నానవై చి నాబ్దవనాండు 

ఆమూటను. కెండుచేతులమధ్య నుంచుకొని నలిపి నయెడల నాయ, 

కంబు ఇసుకళేణువులువోలతె నాఫులికడుగులోనికి. బడును. పిమ్షట 

నాఫులీకడుగును వంచివై చి యందలి య భృకంబును తీసియుంచుకొన 

వలెను, ఇయ్యది ధా న్యా భ్యకం బనంబడున, ఇటి ట్టి ధాన్యా భ్రకమును 

మొదట సీ సిద్ధముచేసి సికొని దానినే భస్మము చేయవ లెను. 

అభ్రకభస్య ము ;-= ఈ విహయంబున (గృంథకారులు భిన్న 

భిన్నములుగా వివరీంచియు న్నారు. అ థ్ కభస్త మనలా, ఆ శ్ కమును 

క₹ెసధసముదాయముతో నూజే పిడుకలయంద. పుటమువై చి సిందూర 

ముగా మారి యందలి పరమా ణుసంయోగమును విడగొట్టి ట్టి సేవనయోగ్య 

ముగా6ల జేయుట. కొందయు ఒక ప్రబముచేత సే సిందూరముగా పరిణ 

మింపంజేయు (ప్రక్రియలను వివరించిరి, మటీకిొండటు పదిప్రటములు, 

ఇంకొకరు నలువదిఫుటములు, వేటొకటు నూటుపఫుటములు, కొందటు 

వేయిప్రటములు - ఈరీతి గా ప్రక్రియలను 'బేర్కొనియుండిరి. ఎవ్వ 

రేవిధంబు గా వివరిం చినను, అ భ్రకమును 'నిందూరముగా మార్చి యందలి 

తళుకు . పోవునట్టుగను, పరమాత్వాకర్ష ణము నళించునట్టుగను బేసి 

నేవనయోగ్యంబుగా: జేయుట సర్వసమ్మత మగువివయము,: నూజుఫపుట | 

తీసికొనవళను, భూమి | అ 

శ్ర 

౨3౫% 

ములువై చిన నయగ యు వేయిపుటములు వై చినయ శ్ర కము డాత్త 
మంబు లని లోక ప్కనిద్ది ధ్ గలదు. ఇ ట్లుండ 6 బదిపుటముంతోడను, జక 
పుటముతోడను అ (భ్రక్ము నిశ్చంద్రకం బై సిందయారరాపమును బొంది 
సేవనయోగ్యం బహ యనెడుసం చేహ మవసరము లేదు. అయ్యది 
అ భృకముతో. కేర్చు పదార్థమును బట్టి యుండును, ఆపడారము 
ఎని జెప్పినశ క్రి గలిగియుండినచో నొక్క పుటమువేత నే నిశ్చం ద 
కంబిస సిందూరము గావచ్చును.. కొన్ని అ భకభస్మ యోగములు 
ఈ క్రింద వివరింపంబడును, 

ఏక పుటా భ్రకము :-- ధాన్యాభ్రకము, టంకణము __ వీనిని 
సమము గా6 గలిపి మంటిపాత్రమునందు వైచి (క్రింద మంటంబెట్టుచు 
పాత్రములోని అ భృకమును , వనుపబండతో నూటుచుండిన కొంతకాల 
మున కది యంతయన మా(గును. పీమట దానిని ఆవుపాలతో నూజణినచో 
నందలి తళుకు నశించి నిశ్చంద్రక మగును ( ఆయుశ్వేద ప్ర ప,కాళము ), 

దశ ప్రుటూా ట్ర్ కము 2 ధాన్యా భకంబును కసీ విందరణ సముతోోం 

గాని తుంగము నెం సెలర 'సముతోంాని, చిక్తకూరరసముతోంగాని నూజే 

పదిపుటములు వై చిన నిశ్నం ద్ర కం బగు భస్మం బగును ( రసరత్న 

సముచ్చయము), 

నలువది పుటముల యభ్ర, కము 3 తుంగముస్టెల కషాయము, 

తెల్ప గలిజేరురసమ్ము కోసీ వించస సమ్యు తములపాకులరసము, జిల్లేడు 

పాలు, మత్తేయూాడలక సాయము, చేలతాడివేళ్ళ రసము, సెద్దప ల్లేరు 

కషాయము దూలగొండిర సము, అర(టిగడ్డరసమ్కు _నీటిగొబ్బిరసము? 

ష్. లొద్దుగచెక్క_ర సము ఎలా వీనిలో నోకొ_క్క_దానిచే మూ౭డేసి పుట 

శుద్ధిచేసి న య తో కము _ వీనిని ఒకవ్యస్త్ర్యములో మాటగా గట్టి 

| వీనితో ప 

ములను పాలచే శెండుపుటములన్కు పెరుగు చేయ్యి తేస్కె చక్కెర 
ప్ర, గ్యేకముగా నొకా_క్క._ పటమును వై చిన అ భ్రకము నిశ్చం 

దృకంశై న నేపనయోాగ్యం బగు భస మగును (ఆయాశ్వేద ప్రకాశము ). 

భత ప్రటా శో కము ౩ మకళ్తపాలు, జెముడుపాలు, జిల్లేడు 

పాలు తుంగము సై చంక హాయము, నరమూ త్రును, మజ్జీయాడలర సము, 

మే(క నెత్తురు - వీనితో నూటు ఫుటములుపై చిన పద్మ రాగంబువోళె 

నెజ్జని సిందూర మగును (యోగరత్నాకరము ). 

ఇమే స హృస్త్కృపుటంబులు, వింశతిఫుటంబులు, అజువదిపుటం 

బులు గృంఖాంతరములందు ఖేన్నముగా సిందూర పరిణకామములు 

వివరింపరడియున్న వి. 

అభ, కస _త్త్వసాతనము : ఫా స_్హ్వపాతనం బనయగా ఖనిజంబు 

లగు ఆ ఛ్ కము, వె క్రాంతము మాతీకమ్సు, మయూారతుద్భము మున్నగు 

ద్రవ్యమలనుండి వానియందు రసాయ నసంధమోగము'చే నిమిడియున్న 

లోహము, రాగి మున్నగధాతువులను రసాయన వైయోగిక ప్ప క్కియ 

లచే విడంగొట్టుట. ఆయుశ్వేదమునం డిట్రి. స స_క్ర్వపాతనప్ర, 

కొన్ని మహారసములవివయ మై వివరంపలకి యున్నవి. కొన్ని కునిజ 

పదార్భములయందు ధాతువు లీమిడి డియున్న వనియు వానిని మ్రుత్రేళూ 

రు, కారములు 



౨౨౩౬ 

విశేషంబులచే విడందీయ వ ద్చుననియు ప్రాచీనరసతం త్ర కారు లెటిం 

గినవిహయి మే. అ త్రో కమునందుసయిత ము లోహమువంటిప దార్భ మొకటి 

_గ్రాసకర్మమందు ప్రధానం బనియు, అట్టి 
ఆ చ ఆ గునాంచి దానిని భస్మము గావించి సెవించిన సర్వరోగ ములు 

గల దనియు, అయ్యది రస 

సత్త్వము 

నశించు ననియు వివరింప -బ కియున్న ది. తదనుకూలంబుగా నధునాతన 

రసాయనతంతృవేత్త లభ్రకమును పరిశోధించి యందు మమగ్న 

శెలీతము (Silicate of Magnesia, లోహము - (౧102) వి శేప. 

ముగా. గల వని సిద్దాంరేము చేసియున్నారు. ఆయుశ్వేదమునందు 

భృకస_క్ర్వపాతనపృకారము లీ క్రి కందం గొన్ని 

వివరింప(ంబడును. కాం నీటి ప్ర బ్బలిర మాతో నయిదు 

మాటులు భావనచేసి పిమ్గట నయిదుప్రటంబు లిడిన భస్మంబగును, 

ఆభస ంబును కొలీమిలోనుంచి. యూా౭దిన నిర్మలంబై కిట్టర హిత మై 

లోహంబుతో సమంబుగానుండు సక్స మందుండి వెలువడును 

(రసహృదయతం, క్రయు ). 

వివరింప (బడిన 

ఆ భ్రక పుశేకులను మె త్రగా( జూార్లమా గావించి యాచూర్ణ్మ 

మును గంజి, అడవికందరసము, అర౭టిగడ్డర సము_వీనితో 
ముగ నొకొ్క_క్కు_దినము ఫావనవేసి యనంతరంబున నీయ్రకపు 
చూర్మంబులో నాలవపాలు టంకణము, చిజువేంపలు ___ వీనిని గలీపి 

నూజీ పిమ్మట మహిషీపురీపము( బెజ్రపేయ)తోం గలిపి ఉండలుగాం 

5. 
యై 

జేసి ఎండల టి పిమ్లట మూసయం దుంచి కొలిమిలో నూంచిన లోహ 

తుల్యం బగు స _త్త్వేంబు ప్రూసలుపూసలుగా మూసయందు పడును, అట్టి 

పూసలను (గృ్కహించి మి త్రీ పంచకము ( నేయి, తేనె నె గుగ్టి అమ్ము సరు 

వెందవిత్తులు, టంకణము తోం గలిపి మరల మూసయం దుంచి కొలి 
నిలో నూందిన నాపుూస లన్నియు కొంచువోలెం గరల్ ఏకంబగును 

( ఆయుశ్వేదపృకాశము ), 

అ భృక ద్ర తి: డ్రుతి యనంగా ఖనిజపదార్థములు (ప్ర క్రి 
యావిశేవయులడే శాళ్వతంబుగ పారదమువోలె ద ద్రవీభొవమును జెంది 
యుండుట. రసాయనతం త్ర ములలో 6 ట్రత్మంఫకారుండును ప్రతి 

ఖనిజపచార్భమునకును ద దృవీకరణ ప, కి యలను చెలిపియున్నా (డు. ఇట్టి IU 
ద్రుతిని త్రౌవీకక గ స రలు నిజముగా6 జేయయాలీగిర? యనుస సండే 
హము బాధించుచున్న ది. ఏలయనగా రసరత్నసముచ్చయకారుండగు 
వాగ్భటుండు ఇట్టి ద్రుతిని జేయుటకై యేకపరిశోధనలం జేసియు 
నందు కృ తార్ధండు urn ఇట్లు వచిందియున్నా (డు ; ఫి 6 రతి 
ఢశుక్కియలు శా స్త్రములం దనంతములుగ వివరింపబడి ఉయున్న వి, 

ఆయినను ఆటి ట్ర్ దృవీకరణసామర్థ న్టంబు పర మేశ్వణనియను గృహంబు 

లేకున్న దుర్గ భంబు * అ శ్ర క ద్ర తిప య్ముకియలలాో నొకటి యో, కింద 
కొవరింపంబడును, 

ధా న్యాభ్రకమును అవిసియాకులర సముతో మర్దన చేసి ఆ 
ముద్దను అడవికందగడ్డలో నుంచి ెని మన్నుతో శేసనముబేసి పశు 

వులు వసించుస్తలయున బారెడులోయశు? గోయి త్రవ్వి యాగోతియందు, 

అ ట్రక ము 

ఈఫ దార్థపుముద్ద నునిచి గోతిని పూడ్చి నెలదినక్రు లుంచినపిమటు తీసిన 

నాయ జ్ర కంబు పొదర'సమువలె 

యుండును ( ఆయుశ్వేద ప ప, కాళము ). 

కాళ్వత దృ వీభావమును జెంది 

లీ 

అభృకనుణములం, యోగములు ;.___ భస్మరూపంబుగ6 బరి 

మింపంజేసిన య భృశకంబుగాని, యట్టి భస్మముచే న్నిర్మింపంబకిన 

యౌావుధంబుగాని నరములకు బలమును గలుగంజేయును. వీర్య 

మును వృద్దినొందించును. పాండురోగము, కామల, మ్యాత్సేరోగ 

ములు, గృవాణి, అతిపారయుు ప్లీహోదరమ్ము ఫురాణజ్వర ములు, 

క్షయ .._ వీనిని తొలగించును, ఇయ్యది పృధానంబుగా (ప్ర మేహ 

రోగంబున స్వకం త్రశక్తి గలిగియున్నది. ఇంతియకాక ఇతిర ఖనిజ 

పదార్థసమ్తిళితం బై య నేకరోగములం బాపును. అట్టి మోగంబులలో 6 

గొన్ని క్రి కింద నుదాహరింపంబడును, 

జ్వరాళని రసము ?__- కుద్ధిచేసి సిన పాదరసము, కుద్ధగంధకము, 

,సింధవలవణము, శుద్ధిచేసి న వత్స'నాభి — వీనిని సమముగ (గృహీంచి 

యీ మొత్త మునకు సమముగ లోహాభేస్త ము, లో హభస మునకు సము 

ముగ నభృకభస్మము గలిపి మొత్త ముగ " వీయావ.ధమును ఖల్వములో 

వైచి వావిలియాకురసముత్ చాసగ మర్షన చేసీ పిమ్మట నందు పాడ 
గసమునకు సమముగ మిరియఫుచూర్ణ్యమును గలిపి రెండుయవల 

(2 (12105 ) ప్రమాణంబుగ తములపాకులరసముతో నిచ్చిన సర్వ 

జ్వరములు నశించును, ప్లీహోదరము శ్రమించును (భైవజ్యర త్నా వళి), 

అర్జునా భృకము = వేయిపుటంబులు వై చిన య భ్రక భస్మ 

మును మద్దిపట్టక పాయములో చేడుదినములు ఫావనచేసి ఎండించి పిమట 
రెండు యవల ప్రమాణముగ నుపయోగంచినచో స్భృ్దో దోగమును 
శమింపంజేయును. అతిసారము రకపిత్తము, అన్నిమాంద్యము 
మున్నగు రోగముల నణంచును (రనేంద్రసారసం గృహము 0 

_ గళితకుస్టారిరసము :-- శుద్ధిచేసి న రసము, శుద్ధిచేసి సిన గంధకము, 
తామ్రభస్మమ్యు లోహభస్మ ము సెద్ధిచేసిన స్మిలమి ౩ చిత్రమూలము 
కిలావక్తు , శుద్ధిచేసిన విమముప్టివిత్తులు, శ్రీఫలములు ___ ఇయ్యవి 
ఒకొ_కభాగము, అభ కభస్త ము సాలుసభోగములు, రా నుగవిత్తులు 
నాలుగు భాగ ములం ఆలా ఇటులు వీనిని ఖల్వములో.. వైచి "లేన్వె 
జీయి.వీనితో ప (ప్ర ల్యేకముగ నూటి జఒక్ష చేతిపా త్రయం దుంచి 
కర్ణ (పుమాణముగ విన దారుణం బగు కుహ్ప రోగము ఫీమించును. 

ఈరహొన ధంబును నేవించునపుడు నరిలియ్యపు అన్నము, పాలం, 
లేన, నెయ్యి, చక్కా_ర — వీనినిమా, త్రము ము నేవింపవ'లెను, త్రీ 
సంయోగమును వర్టింపపవలయును (భావ, ప ప్రకాశము. 

అనుపానవివరణము = మలియు న శ్ కభసంబు అనుపాన 
'భేదంబులచే న చేక రోగములను నశింపజేయును, అ (భ్రకంబును పసుపు, 
పిప్పళ్లు, "లేచె — వీనిత్రో సేవించిన. ప్ర మేహాంబురను, కరకకాయ్య 

చెల్భము ఏలకులు, చక్కెగ __ వీనికో నేనించిన ర కపి త్రీమున్సు 
పలకలు, సెద్దపల్లేరు చేలయుని సిరిక చక్కర, ఆవుపాలు _ - వీనితో 



గలీపి నేవించిన మూత త్ర చ చ మును పిప్పళ్లు, తేఇ పనితో శే సనిం 

చిన నజీర్ణంబును, ఆవుపాలు, 3 నలగని -- వీనితో చేవించిన దౌర్భ 
ల్యమును, నల్ల జీడివిత్తులతో చేవించిన మూలరోగంబును శమింప 
జేయును, ఇట్లు ఆనుపాసభీవంబుచే నీక రోగంబులను శీమింప౭జేయు 

టయే కాక శరీరమందలి ముడిమిని తొలంఏంచి దీమ్గుయున్సు నొసం 
గును! (యోగక్షశ్నా కరము). 

(గం. దూ, ) 

__ అ సడి అ ఛ్ర మువు ఇంద్రునివాహన మెన ఐరావత నున 

యేనుగుభార్య, 

ఆమ టి --- ఇటరీచేశనుం దొకవిధ మైన ఫీడీళ్లు చేయు 
టకై పేరు వడసీనకుటుం బము, ఆండ్రియా, నికాలో (౧౫౩౦ _ 
౧౬౧౧) అను సోదరు లిబ్దణు ఈ కుటుంబమునకు మూల ప్రరుషులు. 

క్రొ త్తవిధముగ ఫీడీళ్లు చేసి మిగుల ఖ్యాతి గాంచిరి. ఈ వంశము 
నందు వంశపరంపరగ నీవిద్య య థీవృద్ధియయ్యెను. ఆం,డి డ్రయాకిెడు 

కులు ఆంటోనీయో (౧్మ4o- ౧౬3A) రొల్యామో ( (౧౫౧౬ - 

౧౬౩౦) అనువారు తం డ్రికంటకె నెక్కు_వ రమ్య ముగ ( జేయ: 

దొడణిరి. వీరివే నిర్మింపంబడిన ఫీడీళ్ల కు నిప్పటికి రు 3,000 

మొదలు రు. ర్కోం౦లు నెల వచ్చును, గిరొల్యా మోకుమారుండు 

నికోలో (౧౧౯౬ - ౧౬౮౪౮ ) అనువాం డీ కుటుంబములో మిక్కి. లి 

'పృఖ్యాతిని 'జెందెనవాండు, ఇతండు * లాండ్ అమటి ? అన్న 

చేరుతోం గ్రా క్తఫీడీలు ని ర్రించెను. ఆకారసౌన్టువమందునుు లావ 
ణ్యృమునందున్వు పనితనపుంబరిప్రూర్ల త యందును మధు పృతిధ్వను 

లీనుటయందును ఈజం, త,ములను మించినవి లే వని చె'ప్పిదరు, వీని లీ 
కిప్పుడు ౪,400 మొదలు రః ౬౦౦౦ వనజకు వెల వచ్చును, 

అమడియన్ 
ొన్చులోని సెవాయ్సంస్థానమున కెధిపతు లయిరి, వారిలో 

ముఖ్యముగ చేరొందెనవారు ముగ్గురు: (౧) ౫వ అమడియస్ 
(౧౨౪౯-౧౩౨౩ ). ఇతనికి భునుడు (The Great) అని 

౧౨౮౫ లో (బ్ర భుతిష్టిమునకోు వచ్చెను. యుద్ధములలో జాల 

కాలము గడపను, ద్షాడ్సునకు ముట్టడివేసిన తురుష్కుల నోడించి 
వారు లేచివెళ్లునట్లు చేసెను (౧౩౧౫); తన సంస్థానమును విస 

_ రింపంజేసెను, (౨) ౬-వ అమడియన్ (౧౫౮౨-౧౩౮౩ ) ౧౩౫౪౮ 
. లో ఫ్రెంచివారి నోడించెను, వారీతో సంధి చేసికొని యదిపటుకు 

సెవాయ్సంస్థా నాధిప తులకు లే వని వియన్నా రాజపు తు తులం సేవలు 

పెట్టు చున్న యధికారము లన్నిటిని ే.వీలం లేకుండునట్లు సంపా 

దించెను, ఇటలీ దేశమంద దలి ఆల్ పుపర్వతములవై పు తేన రాజ్యమును | 

— ౧. ఈ పేరుగల రాజులు తొమండు 
అనాలే. టో 

నకు రా జయిన' విక్ష కర్ ఇమాన్యుఅల్ 

చేరు; | 

౨౩౭ 

అభిన్భద్గిచేశాను. ఆతండు చిన్న సంస్థా నాధీశు డైనను మిక్కిలి. బల 
వంతు. డగుటచే యూరోపులోని గొప్పకొప్పరాజు లాతనినే, వూ 
మును సాయమును గోరుచుండిరి. ఆతం డొక్క_ండే తుక్కీ_ బేశము 
మోందికి ధర్మ రయుదమునక దండె _త్తిపోయివచ్చెను, పద త్రో ష్షుం డైన 
గృీకురాజును 1 సింహో సనా నీ సీను జేసెను. ఇటలీ దేశమందు స కేరాజులకం 

పోరాటము వచ్చినను ఈతనిని మధ్యన్నర్హిగం గదగొన వండ. 
ఏజియన్ స సముద్రృమందలి కనెడాస్ అనుదీవినిగులీం చి వినీషి. 
జనులును జినో వాజనులును చాలకాలమువజకును బోరాడి తుదకు 
దానిని ఈతని కిచ్చిరి ఇత౦డు “సేపిల్చనకు6 బోయి కొన్ని యుద్ధ 
ములలో గెల్చి ౧౫౩౮౨ *“”ో నొకయింట వ్యాధి తగిలి చచ్చెను, (3) 

రా-వ అమడియస్ (౧౫౯౧-౧౪౫౧). ౧కో౧౬ లో స్వతంతు నం 

డని ఆ స్త్రియానక్ష వర్రివలన నధి కారము నొండెను ఇతంకు కూ న్యాక్ 

అన్న బిరువమును చక్తృవర్తి రినలవ(6 బడ సె, అంతేకుంబూర్వ మ్ 

సంస్థా నాధీకులకు 6 శ్రాంట్రు ) అన్న చిన్న'బికుడ మే యుంజెను, 
ర్ సెలీ ప్రాంతమును గెవ్బాను. జనెవాయిస్ ప్రా ంతమును గొను, 
san an mace 'సంపాదించెను, చుట్టుపట్టుల నున్న రాజ్య 

ములయందలి ప, జలు పరచ క్కములవలన మిక్కిలి చాధపడుచుండం గా 
నీతయ తనప్రజల కేవిధమైనబాధయు లేకుండ రక్నీంచెను. నలువది 
మూండుసంవత్సరములు రాజ్యము చేసి కుమారునకు రాజ్య మిచ్చి 
సన్న్య్యసించి పరిషయ్లె యను నా కృేమమునందు నివాసము చేసెను. 
౧౪౯౩౯ లో నీతనిని పోపుగ (కౌ _స్టవ శంకరానార్యు నిగ ) నెన్ను 

కొనిరి, శాన ఇంగ్గండ్యు స్పమకా, జర నీ లాం చార్జి దేశముల . 

వా రీతనిని ఆచార్యునిగ నొప్పుకొనిరి. ఇటలీలోం నాంత భాగము 

చెనీషియాలోనివా రొప్ప లేదు. తోమిదిస సంవత్సరములతరు నాత నీక 

డాయధికారమును వదలుకొని (౧౪౪౯) మరల దనయ్మాక్కేనమము 
నకు బోయెను. ౧ర౦ం లో జినీవాలో మృతుండయ్యెను, 

౨. (( స్పెయినురాజు ) ఇటలీ దేశము 

అనువాని కెండవకుమారు(డు, 

౧౮౭౦ లో స్పెయిను దేశమునకు రోజుగ నెన్నయుడేను.. కాని 

యచ్చటి పృజలకు నాతేనికిని బజనందున ౧౮౭౩ లో రాజ్యమును 

వదలుకొనవలసీనవా6 జాయొను, ౧౮౯౦ లో మృతుం6 డయ్యెను. 

అ ను డి యో గియోావనీ ఆంటోనియో (౧౪౪౭ _ 

౧4౨౩) — ఇటలీ దేశజుడు, పేరొందిన శిల్పి వి గృహనిర్హాత 

ఇతని పనులలో, వెనీసువాండును నేనాధిపతియు నగు బార్ టో 

లోమి౫మో కల్లి యోని యనువాని విగ్రహమును దాన్ని క్రిందను మె జని 

జేయంబడిన చెక్కడపులనియు నా కాలమందలి యతిశేే ,వ్వపుంబను 

1. అ ధో కమును ఆంగ్లేయవై వైద్యులు. 'డఊపమోగింపరు.: ఎని వర్గీ ౦ప6బజినమందులలో నేకములయందు అ భ్రకయుగాక ఇతరపదార్థ 

ములు చరయాండుటచేతి,. ఆ మందులగుణము తక్కిన పదార్థముల సణములేకాని అభ చ్రకమయొక్కసణము కాదని. ఆంగ్లేయవై వైద్యు లేకు 

(కొ, వేం లు' 



౨౨త౮ా 

అలో నొక్కాటి యనియెవరు, మిలన్ పట్టణమందలి దేవాలయములో 6 

“హావ నితిందచు కొంతవని చేసెనయిు! 

నో | 
అమర క ౦టకము ___ సెంట్రల్ ఇండియాలో 

చ రాళ ళ్ 0 క్, నున్న దివా సంస్థానమునకు, మధ్య పాంతమందబలి చిలాస్ ప్రూరుజిల్లాకును 

చగిలీియున్న నై పున మైకలసో్టకేము పె నున్నచిన్హ పల్లె. ఇది నర్మదా 

నది పుట్టినస్థలము, కావున శే కృయుగ ఇది 3000 

ఆఅడుగులయెనున నున్నది, చుటుపటులంబది కే త, ములు గలవు, వానిలో 
అథి కు ఠం లీ 

నర్మద. పుట్టినచోటును యనుజలపతనమును భీముని 

యడుగులును, సోన్ ముండ యనునవియును చూడదగినవి. ఇచ్చట 

వానిలో నర్మదాదేవి సడీయు. 

“సంచంబడును, 

కపిలథార 

పురాతన దేవాలయములును గలవు. 

గలదు, 

న ఆమర కః 6 అనురకము ” అనుపదము అమరు 

ఛాతువుమో౭ందల. బుట్టిన భానార్థకక కృదడంతము. అమరు అనలా 

కుదురు, పొందికపడు ఒప్పు, బెద్ధపడు అని అర్థము, 'కావున అమర 

- కము అను భావార్థక ప పదమునకు, కుదుర్చుట, హీందిక పడుట, ఒప్పు 

దల సిద్దప డుట పన అర్థ మగుచున్నడి, దీనింబట్టి అమరకము అను 

పదము సేస్వామికిని కర్డ్ క్రునకును ఫేత్ఫలవివుయాముస చేసికొనంబడు 

-శీర్చాటునకు రూఢకు చేయబడినప్పుడు భూస్వామికి కర్ష కం 

డీయవలసిన ఫలభాగము నుగుటేంచి యీర్చజుచుకొ నంబడిన ఒప్పుదల 

యనియు కుదురుపా టనియు గృహింపవలసియాన్నది. అయినను, 

అమగకపదము భూవివయమునం బటి రూఢమయు గాని యితీరవ్యనహార 

ములయంవలీపొాండికను జెప్ప దని చెప్పుటకు వలనుపడదు. ఈ అమ 

రకషదమునకు మాజుగా నీయర్థమున ందే పొందిక కుదురు అతుకు 

బడి అనుపదములుకూడ వాడుకలో నున్నవి. ఈపదములును అమరక 

పడమువలెసే భూవిసయక మగరూథ్యర్థము నే చెప్పుచున్నవి. ఈపద 

ములయర్థృమం దే లీజు 'లెట్టింగ్కు శెంటింగు (Lease, 

renting ) అనునాంగేయపదములును, ఇజారా, 

letting, 

సాత్, ఖరాయ్, 

_పట్టాదరీ మొదలగు హీందూస్తా నీపదములును వాడుకలో నున్నవి. 

కాని అనురకము కుదురు అకుకుబడిపదములవలె. భూవివయక మైన 

రూభ్యర్హమునే యిచ్చుచుండ పి శెమూండింగ్న్లీ ముప దములును గృహోడెక ము 

లద్దె కిద్చుట మొడ చి నయర్థ ములయం గు ౮హాడ వాడంబకుచున్న వి. 

ఈ యర్థమునందు  వినియోగింపణుకుచున్న హీందూస్తానీపదములు 

గూన 'నిట్టింశాలార్భయు నిచ్చుటయే కాక భూవివయమునం దుపయో 

సించినప్పు స డవాంటేర భేఎములనుగూడం దెల్పు చుండును, మజీయు, 

అమగకము మొదలయినపదములు భూవిపయమునందు రూఢథములె 

సాధారణముగా వ్యవహరింపంబడుచున్నను చెట్టు, తోంటలు, దుకాణ 

ములు ఛానుముల్ఫూ 

గూడ వాడంబడుదున్నవి. కాబట్టి ఈపదము అర్థవిచారణ చేసీ 

నప్పుడు యజమానునకును, జరగు 

భూన్య్యూదుల ఫల్మగృహణవిపయ మాగునేర్పాటును 'బెల్బును, 

'సంతేలు, అడవులు మొ దలగ వానియందు? 

ఫలపజుచుగు త్రడారునీకును 

అవమురకంటకము-అనురక ము 

కాయబట్లి, అమరకమువినయమున చర్చించునప్పుడు భూమ్యాదు 
లు 

లకును, వానియందు పహాక్కు_గల యజకూకులకును గలసం బంధమును 

గుజించియు, అట్టియజమానులకును, ఫలపణుచుగు త్తడారులకును గల 

సంబంధమును; జం చియా, అట్టి ఫలపజుచుగు త్త దారులకును, భూన్యూ 

దులకునుగల సంబంధమును గుజేంచియు విమర్శింపవలసియున్న ది. 

ప్రస్తుతము, అమరకమువిపయమున వాయునప్పుడు ముందు భూమి 

విషయము చర్చింతము, భూస్వామి భూస్వామివలన భూమిని అమర 

కము పొందువాండు ఆభూమిని నేద్యము నేయువాడు అను ఈముగ్లు 

రకును భూమితో సంబంధము గలదు. ఈముస్ట్రరకును భూమితోలలి 

సామ్యము ముస్త్రర యందు గాని, యిరువురయందుంగాని, యొక్క. ని 

యందుంగాని యుండవచ్చును ; అనయా భూమియందు హక్కు_గల 

భూస్వామియే ఇతరుల కాభూమి నమరకము సేయక స్వయముగా 

గాని; కూలీపనివాండ్ర శేర్పణీదికాని నే వ్యము చేసి ఫల మనుభవింప 

వచ్చును. లేదా, సౌస్యామికి? గొంతే చతిఫల మిచ్చుపద్దతిమా 6ద 

భూమిని అమనకము పొందినవాంటే శస 'స్వయము'గాంగాని కూలి 

పనివాండ్రను నియమించికాని సేద్యము చేసి భూస్వామి కీయరాగా 

మిగిలీనభబ మంతయు ననుభవింపనచ్చును. అట్లు కానియెడల న ట్లమ 

రకము పొందినవాడు మరల కొంతలాభము తనకు జెందుపద్గతిమి ౬ద 

| నింకొకని కమరకము సేయవచ్చును. ఇ ట్లీమగ్తురకును భూమివివయ 

మున జరగునేర్వాటు అనురకము. ఈ అమరకము పరస్పరము 

నమ్మక ముమో6ద మూజువానీగాలాని, లిఖితరూపక ముగాంగాని జరగు 

చుండును. లిఖితరూసకము గా జరగినప్పుడు భూస్వామి తనభూముని 

గుత్త డారున కి చ్చుపద్ధతు లన్నియు వాయయుడుప త్రమునకు 

కవులు 'సనదు పట్టా అనియు, గ త్తదారు పె _పెపద్ధతులకు6 దన 

యంగీకారమును నూచించుచు చ్రౌస యిచ్చుపత్క త చునకు కదప్యా 

కబోలియత్, నుచ్చిలిక్ యనియు “పేరులు గలవు. ఈ పదములు 

హిందూస్తానీపదములు, ఈష దములరూఢ్యర్థము నచ్చుసం స్కి 

పదములు గాని ఆం ధ్ర చేశ్యపదములు శీ లేవు, ప్రే మను 

సంస్కృాతపదమును, కమ్ము యను తెలురలసపదమును, లిఖత సామాన్య 

మును చెలుప్రుపదములు గాని కవులు మొదలయినవానివలె వి శేపువాచ 

కములు కావు, అట్టి రూథ్యర్థమును చెలుపువి నేప వాచక పదములు 

కావలసినప్పుడు దీనిని. 'సమాోసములో త త్త ద్వాచకపడములతో 

గూర్చి వి శేహర్థరులయం దుపయో+గించుకొనవలయును. భూమి 

యొక్క_హక్కు_ బీవయమును జర్చించుటకు ముందు, భూమి ఎవరిది 

ఎటునంటీద్కి ఎట్లు చెందంబకినదె అనువిపయ ములు చర్చింపవలయును, 

భూమియొక్కవా క్క_ంతయు నాభూమిగల రాస్త్ర్రమును 

బరీపొలీంచురాజు దగునా కాదా అనువిషమయము విమర్శనీయ ము. 

భూపతి యనుపదమువలన రాజునకు దనరా స్హ్ర మునందున్న భూమి 

కంతకును సంపూర్ణ మైన వాక్కు కల దని యోజింపందగువిలు లేదు, 

నరపతి యనుపద మున్నను, ఆపదమువలన రాజునకు | బృజలయందు 
లీ 



అమరకము 

సంపూర్ణ మెనహక్కు_ లేనివిధముననే భూపతి యనుపదమువలన 

రాజునకు భూమియందు సంపూర్ల మైనహక్కు_ లే దని శా స్త్రజ్ఞాల 

యభిప్రాయము. రాజునకున్న నరపతిపదమువలన తనరా ప్ల, పృజల 
egy 

యోగ శ్నేమయులు కాపాడినందులకు6 (టబ్రైతిఫలముగా నితేర విధము 

పృజలవలననుండి గ గృహించుట కధికారము వచ్చినట్టు 

గనే భూప కపదేమువలనం గర్భ కులయోగ కేమములు కాపాడినందులకు6 

(ట్రైతిఫలము గా భూమియొక్క ఫలసాయములో! గొంత భాగము 

వుచ్చుకొనుటకునూ త్ర, మే హక్కు_ గలదు. కాని భూమియందు సర్వ 

స్వాతం తేష్టేమలు గలహక్కు_ రాజున కున్నట్లు నీద్ధాంతేము చేయు 

టకు వీలు లేదు. రాజునకు భూమియందుయగాని, యితర వ్యవహార ముల 
యందు( పన్ను ఫపుచ్చుకొనుటకుమూ త్మ ము హా క్కు న్నట్టు 

క నిపించుచున్న ది, 

లయినప పన్నులు ప్ర 

గాని 

. 6, పంచాశద్భగ ఆదేమో రాజ్ఞా పళుహిర ణ్యయో8, 

ధాన్య్యానా మస్ట్రమో భాగష్టష్టో ద్వాదశే ఏవవా, 

ఆదదీతాథ వడ్భాగం ద్రుమూళ్ళ మధుసర్పి హామ్, 

గంధాె హధిరసా శాంచ ఫున్న్చుమూలఫలస్య చ, 

ప, తృేశాక తృణానాం చ చర్మ కాం నెదళస్యచ 

మృ భ్మాయా'నాం చ భాండానాం సర్వ స్యాశ్నమయయస్య చ,” 

మనుస్మృతి. 

అనంగా రాజు వృజల యోగ కేమముకొ అకు తాను పుచ్చుకొను 

(శ్రేచుకు( (బ్రృతిఫలముగా6 గ్ర యివిక్కయాదులవలన _వచ్చినలాభము 

వలననుండి పన్ను పుచ్చుకొనవలయు నని మనుస్థృతియందు6 జెప్పం 
బడియున్న ది, పశు హిరణ్యములవిమయమున చేయదెయవవంతును, 

పండించిన ధాన్యాదిక మునం దాజవవంతు గాని, యెనిమిదివవంతు 

గాన్ని పఠడ్రైండవవంతు గాని పన్నును, చెట్టు, రాళ్లు, 

చేయ్యి పరిమళ ద (ద్రవ్యములు, ఓమధులు, రసములు _ _వీన్నిక్ర యల కయ 

ములవలన వచ్చినలా భములో నాజవవంతు పన్నును, ఆకులు, గడ్డి 

కూతలు చర్మ ములు, దళముల్కుమట్టికుండలు, రాతివస్తువులు - ఫీని 

| శ్ర యవి క్ర ముములవలన వచ్చినలాభములో నాజవవంతుపన్నును 

రాజు. గ్ర హేంపవలయు నని మను'స స్మృతియందు నుడువ(బడియున్న ది, 

మటియా నితరవృత్తులవివయముందునాడ రాజు 

పన్నువిషయమున 

ప్రస్తుతాంశమున కనవసరము లగుటచే నిందు వి_స్పరింపలేదు. భూమి 

విషయమున కర్ణ కుండు పండించినపంటలో ' నాజవవంతు గాని, 

యొనిమినవవం తు" గాని, పండై, ండవవంతు గాని రాజు పుచ్చుకొన(దన 

నని మనువు (౭ - ౧౩౦) ) ఇెప్పియున్నాంయ.. 

లేన్మె 

WwW 

మటియు భూమి నెక్కువగా క్ర, క్ష యవిక్ర, కయ మాచరించినట్టు., 

గాని కర్ష కోని. పాజుదోలి రజా ప్రర్బుకొనినట్లు గాని పూర్వ గృంథ 1. 

ములయందుం గాన్సింపదు, కాని భూ స్వామికి  తనభూూమి కుదువ. 

గ హొంప(దగిన 

సృతికారులు వ్రానియున్నారు. కాని అవి | 

౨౨౯ 

పెట్టుకొనుటకున్ను నికరులకు డొన మిచ్చుటకు నధికారయు ' కలిగి 

యున్నట్లు నిదర్శనములు చేక్షపో లేదు, నేద్యము సేసికానుటకు( 

గావలసీనంత భూమి యున్న ంచువలనను, భూమి కావలయు నని: 

యాసీంచువారు లేకపోవుటచేతను, భూమికి విరళముగ క్రాయవిక్ర, 

యాదిక మాచరించుట కవకాశము లేకపోయియూండవచ్చును. రాజు 

స్వయముగా గాని కూలివాం డృ చేర్చజేచి కాని స్వలాభముకొజకు 

భూమిని నేద్యము చేయువాండు కాకపోవుటవలనను, సేద్యము చేయ 

బశినభూమియొక్క_.  ఫలములో6 గొంత భాగమును గ 

మాలే మే యం గీకరిం చియుండు చేత ను నేద్యశాం డృ డను దొల 

గించి మిని రాజు స్వీకరించుట కవకాశము కలి యందళే జని. 

చెప్పినను జెప్పనచ్చును, దీనిం బట్టి చూడగా సేద్య యు గావింప( 

బడు భూమియందు రాజునకు 

తో(చుచున్న ది, 

గ హీంచుటకు 

సర్వస్వతం తౌధి కారము "లేనట్లు 

పూర్వమామాంస 

రాజునకు తన రాజ్యమందలిభూమిమోందం నొంతహక్కు కల: 

దనుటకు సం దేహము లేదు, "కాని ఆహక్కు_ ఎటువంటిది * 6 రైతును 

భూమియందుండి తొలంించునట్టిహక్కు. గలడా? శేక రై తునొద్ద 
నుండి సీస్తుమ్మాత్సృము వనూలుచేయుహక్కు_ కలదా *? యన్నవిహయ 

ముశుగుణించి స్రూూర్యమోమాంసలో జే మిన్యా చార్యులవారు మౌమాం౦ 

wee పూర్వమిమాంసయందు (అధ్యా. ౬ పాద, 2 

*3౨) “భూమి ఒక్క రాజుసా శ్రే కాదు పృజ లందణకును. 

డానిమందు హక్కు. గలదు? అని చెప ప్పంబడినది, మాధవాచాయ్యలవారు 

రాజు తనరాజ్యకు నంతయు చొనముగా నొసంగినను (వ్ర జలక్షేత్ర 

ముల్కు ఇండ్లు మొదలగునవి దానమునందు చేర వనియు, వానియం దు 

రాజునకు సాష్టమ్యము లే దనియు మోమాంసించియు నా సరు, 

ఇచేవినయమునుగుటిం'చి వ్యవహారమయూాఖ కారు డెన నీల 

కంళుం డిట్లు వ్రాసెను ఫి. . 

శః తత్కియులకు జయమువలన. సొత్తు వచ్చ నని చెప్పబడినది, 

జయింపబడినరాజానకు నేయ గన కేక 

ముం'డెనో యాయా గృహమే 
నకు స్వత్వేము గలుగును, జయిం ప బేపేన రాజునకు సిస్తు వనూలుచేయు ' 

నధికారమునూ ల్ -పుఛభూముల.యందు నుండునో వానియందు జయి6 

చినవానికి నాహశ్కే. కలుగును. స్వత్వము కలుగదు. ” కావుననే ' 
సార్యబోము(డు సంపూర్ణ పృథ్వియు, మాండలికండు మండలమును 

నిచ్చుటకు. పఏీలు' లే దని. ఫప్రూర్వమామాంసయొక్క_ వస్టాధ్యాయము 

నందు జెప్పంబడినది. భూమిమిోంది ఆయా గ్రామే కే (శ్రీములస్వత్వము, 

ఆ యాభూములు దున్ను వారిది, రాజన్ కర, గృహణాధికారము 

మూత్రము గలదు. కావున. నిటీవలి పారిభాషిక కే క్ర దానాదుల 

యందు భూదానము. సిద్ధింపదు. శేసలము. వృ శ్రికల్బనమునూ త్రము త 
సిదించును, మిని దును వారీయొద్దను౦డి కొన్న గ హక్రా 'శాదు సిద్ధి భూః షీ య గం ల 

చృవ్యములయందు: స్వత్వే 

ద్ర శ్యమరయందు. జయించినరౌా జు 



౨౪౦ అనురకము 

యందు స్వత్వము తప్పక యుండును, కావున నచ్చట భూడానఫలము 

కూడం గలుగును, 1 

ఇట్టు (ప్రా పాచీన'స స ృతికారులమతే మున రాజునకు భూమియందు 

మేల్ వరం (సిస్తువనూలు చేసికొను) హక్క్కృమాత్ర, మున్నట్టును, 

డీవరం (జిరాయితి) హక్కు లేనట్టును స్పష్టము, 

భూమియొక్క హ క్కెవరిది?! ఈ హ "క్క శ్రేర్పడినది ? రి స 

విధముగా రాజువలన నంగీకరింపయబడినది *  అనువిషయము లికల 

జర్చింపవ లెను, 

మనుష్యూ లనాగరకులె యడవులయందు సంచరించుచు 

పండ్లు దుంపలు ఆకులు తాము చేంటాడి చంపినమృగములు 

వెంపలనసవానివలన జీవించుచు6 గాలము గడపినంతవజకు భూమిని 

సేద్యము చేయుట తటస్థిం ంపలేదు. తరువాకేం బకువులన్కు మేంకలను 

"బెంచుకొని చానివలన జీవనము చేయుచు. నొక పృదేశముననుండి 

యింకొక, దేశమునకు బోవుచు6 గాలము నవిప్రరున్నయకస్థ 

యందు. "నమకం దోంచినస్థంమం దను వైనమయెడల సేద్యము చేసి 

ధాన్యాదిక మును బండించుకొని తవు కుటుంబపోపుణము చేసికొను చు. 

దమ కిష్ట్రము నచ్చినప్పుడు మజీయొక ప్ర, దేశమునకు ( బోయి యచ్చట 

సేద్యము. వేసీ ధా 'న్య్యానులను పండీం చుకొను దు నిలుకడ లేక తిరుగు 

చున్నయవస్థ సయంధు మనుష్యూవకు భూమియందు సా క్కే_ర్పటుచు 

కొనుట యసంభవయు. కనుక నట్టియవస్థయ గదు భూమియందు 

స్వామ్య ముండో(జాలదు. తరువాతే నిలుకడ గలిగి మనువ్యుకుటుంబ 

ములు కొన్నిగా6 బేదికాన్సి ఒకొ_క్కు_టి గాయగాని యొక్క ప్ర దేశము 

నందు స్థిర పడియుండ(గ లీగెనప్పుడు నిలుకడగా దాము నివసేంచినదాని 

సమిోపమునందు సేద్య మేర్పటిచుకొన్న ప్పుడు మనుష్య్యునకు భూమి 

యందు హక్కు_గలుగటయు, భూమి యా స్త్రి యగుటయు తటస్టించినది. 

ఆయవనవసయందు( బ్రతికటుంబమువారు చేటే నొక్క 
య 

ప్రచేశమే నేద్యము నేయుటయుుం6 జిరకాలానుభవము . గలీగియుండు 

టయ్ము దానింబట్టి స్వతీంత్రౌ తాధికారము గలిగియుండుటయుం దట 

స్థించినది. అకాలమందు మను ష్యులకు సేద్య మే ముఖ్య జీవ నాధారముగ 

నుండియాండుటంఒట్టి వారికి భూమియం దత్యాడరణద్భస్టియు, 

నాశయుం గలుగుట సంభవించినది. ఆర్యులు ప్ర, ప,థమమున హీందూబదేశ 

మునకు వచ్చినప్పుడు నేద్యము చేయుహారుగే యుండిరి, బుగ్వేద 

' మందును, అశభర్వ వేదమందును భూమి నినుపకజ్ఞుగల నాంగలితో 

దున్ని విత్తులు చల్లి యవభాన్యమును బండించినట్లా చెప్పణబడియున్న ది, 

_ ఆకాలమునందు జిన్న చిన్నపిల్ల కాల్వలు శని భూమికి నీలెక్కిం 

చుకొనుసాధనము వారికి. చెలిసియున్న క్లే _ చెప్పబడియున్నది, 

మటీయు నాళండువేదములయందును వ్యవసాయ మునకు సం బంధించిన 

వస్తువు లుపమానములుగా వాడుచుండుటచే వారికి నేద్యమం దధిక 

గారవము గలిగియున్నట్టు స్పష్ట మగుచున్నది. మణియు నాసమ 

యమం దన్నిజాతులవారును సేద్యము చేయుటయే గౌరవ మయిన 

వి తిగాం బరిగణించుచుండిరి, దమీణహించూస్తానమం డార్యులు 

పృవేకించి తమ నాగరకతను ప్రృచురపబేచిరి, ఆర్యులు కృషివ్యాపా 

రము ముఖ్యాధారముగా నున్నవా రని చెప్పుటకు సందేహము లేగు. 

మనుసతియందు నేద్యము చేయయబడినభూమివలనC గలీగినఫలము లో 

గాంత భాగము తీసికొనుటకు రొజున కధికారము గల దని చెప్పంబడిన 

వాక్యములను, అంతకుం బూర్వము వ్యవహా రాచరణమం దున్న వని 

9 ' ది మనువే చెప్పియున్నమాటలంబట్రి మనము [గృహించి, తడాచార 

మ నాదెసిద్ధ మనియు, వురాణాధారములంబట్టి యోజింపంగాం. బృగు 

చృకృ్కవర్తి కాలము ననుండి వచ్చిన దనియు డల(పవలయును, తరువాత 

గాతము(డు (గౌతీమస్త ఎ ౧౦-౩౯), విజ్ఞా సేశ్వరుండు (మిళా 

కర, 3-౧-౧౩). పీరమిత్రోదయుండు (౧-౧౩) మొదలన 
వారును, సరస్వతీవిలాసమందును (Fee ) శేవలసం గృసహణమును? 

ననుభవమునుమా త్ర, మే భూమియందును నీటియందును తృణాదుల 

యంగును వంటబచెజకు - మొదలసనితరవస్తువ్రలయందును మనుజున 

కధికారము కలుగససటకు6 గారణము లని చెప్పిరి. 

మహమ్మ షయులకాలము 
జా భో . a he ో ఇంక మహమదీయుల కాలములో మహమృదీయళా(స్త్రపద్ధతి 

సనుసరించి భూమియందు మనుష్యున కెట్టి మధి కార మున్నదో 

గోజింపవలసి యున్న ది. సుత ప్ప వ శ్తకు( డన మహమ్మదు బా దా యా 

యను గృం'గమందు (ఆఆ ౧౨౯) "సం జరుభూ ములను నేద్యము 

చేసినవాండు వానికి యజమానుం డసను అని చెప్పెను. కాని దీని"పె 

భావ్యమయు _వ్రాసినయాతనిశిమ్యుం డగు అబూసానీసా అనువానిమతే ము 

ననుసరించి సేద్య గానికి భూమియందు సంపూర్లాధి కారము గలుగసటకు 

చేశాధి కారిసమత మవసర మని తెలియును. కాని అతనిశిష్యు లగు 

ఆబూయూాసీఫ్, ఇమాంమసామ్మదు అనువారిమత ములం బట్టి నేద్యము 

చేయంబడక యనాదిగ బంజరుగాం గాని అటవీ ప్ర దేశముగా గాని 

యున్న ప్ర, జేశములందు. ట్రభమమున నేద్యము చేసిసవానికి హక్కు 

భక్త మును గల వని కనిపించుచున్నది (ఈ-ర౫, ౧౨౮౯). వీని సన్నిం. 

టినిబటి యోజించి మునుముందు భూమిని నేద్యము చేసి ఫల ప్రదాయి 

నిగా నొనర్చినవానిశే భూమియందు న్యాయ్య మైన హక్కు_ గల దని 

నిశ్చయింపవలసియు న్నది. కాంబట్టి రాజునకు నేద్యము చేయబడిన 

ఛూమివివయమున చదానిఫలసాయములోం గొంత భాగముమా తృ మే WU 
ఫుచ్చుకొ నుట కధికారము గల దని స్పష్ట్వ మగుచున్న డి, 

మనా(దిస తూ | 
మనుస్మృతియందు రాజాన కాజవభాగము గాని యెనిమిదవ 

భాగముగాని పండ్రైండవభాగము. గాని గ్రహించుట కధికారము 

గల దనియు (౭-౧౩౦) యాూద్ధాదివిప్ల వములు తటస్టించిన పుడు 

నాలవభాగము ప్రుచ్చుకొనవలయు ననియు జెప్ప(బడియున్న ది. 

1. వ్యవహార మయూఖమ్ము భార్ పుశేకార్చు బొంబాయి (౧౮౧౫) ఈం-వ పుట, 



అమరకము 
(౧౦-౧౧౮), మలటియు యాజ్ఞవల్కు్య్యండు. " వష్ట భాగమును 

(౧-౫-2352) ఆప స్థంబు6 డర్భభాగ మును గౌతముండు 

దశమ భాగమును గాని అస్థమభాగమును సాని, పుష్ట. భాగమును గాని 

(౧౦-౫-౨6), బోధాయన (౧-౧౦-౧౮-౧) నారద (౧౮-౫-౪౮), 
విస్లువులు (3-౫-౨౨) వషస్థ భాగమును పుచ్చుకొనుట కధికారము 

గల దని ధర ర్శకాస్త్రుయఘలయందు . చ్రాసీయుంచిరి. మణియు మను 

'స్మృృతియం దేయేస్థితియం దెట్టు రాజునకు భాగ గృహణమం దధి 
. కారము. గలదో ఎట్టియవసరములయం దింతకంశు నెక్కు_వశగా( 

బుచ్చు కొనుట కధికారము గలదో ఎట్టిసమయములయం బేభాగమును 

బుచ్చుకొనక యాూారకుండవలణయునో, 

శియోవిధిగా పన్ను వసూలు ' చేయుటకు రాజాన కధికారము గలదో 

_సవ్నిస్టరముగా6 జెప్పంబడివది ౧౦). భూమి 

పన్నువిషయమున నింతే. 'సవిస్తరముగా6 'జెస్ప(బడినను 'బాందూ 

ధర్మ శా_స్రృములయం చెక్కు_డను సేద్య గానివలననుండి' భూమిని తీసీ 

కొనుటకు. గాని యట్టిభూమిని మటీయొకని కిచ్చుటకుల. గాని 

రాజాన కధికార మున్నట్లు ఇవెప్పంబడియుండ లేదు. కాని మహమ్ల 

దీయరాజులపరిపాలనకాలమందు ప న్నీయని భూస్వాములయొద్దనుండి 

భూమిని దీసికొని మటియొకని కిచ్చుస్వాళ ౦ త్ర ్యపద్ధతి యేర్చడినది. 

మసామదీయులపరి పాలన కాలములో భూమిడెని ప న్నెక్కువ సేయ. 

బడిన కారణమున భూస్వాములు భూములను వవలీపె పెట్టుటయు, నట్టు 

విడుదల చేయయంఖడినభూములను దనుపన్ను కొజకు నహమదీయరా జు 

లీతరులకు నేద్యమునిమి త్త మిచ్చుటయు. దటన్థీంచుచువచ్చినది. 

కాని, హిందూధర రృళ్యాస్ర్త్రముం బట్టి పన్నుకొజకు రాజు భూమిని 

జప్తు చేసి యితరుల కొమృట గాని సిస్తున కమ్మట గాని వాడుకలో 

నున్న థ్లేక్కడను శాసరాదు. . 

(అ. ౭ రౌ 

ఇటీవలి ధర రృశాప్రుటీకాకారులు 

 పయిని వ్ర్రాసీనవివాయముంబట్టి పాందూధర రృశా(స్ర్రములయం 

చైచ్చటను రాజునకు భూమీయందు 

చెలాయించియుండ లే దనియు స్పష్ట మగుచున్నది. ఎెని తెల్పిన 

డై మినిమతే ము ననుసరించియు రాజునకు భూమియందు సర్వాధి 

కారము లేనట్లు కన్చించుచున్నది. కాని జగన్నాథతర్క_ పంచా 

ననుండుమా త్రము భిన్నా భి ప్రాయము నిచ్చియున్నా (డు. ౧౭౭ ౩-వ 

సంవత్సేరమునందు సర్ విలియమ్ జోన్సు ఆను నాత( డతని నడుగలా 

రాజునకు సర్వస్వత౦ త్ర తొధికారము భూమియందు గల దని యఖి 

ప్రాయ మొుసయగాను, ఇందులకు జగన్నాథతర [పంచాననపండితుండు, 

పరకురాముండు. కు, త్ర్రియనిర్మూలనముం 

గశ్యపునకు ధారవోసినట్లున్కు అందువలన గళ్య పుండు సర్వస్వతం 

_శ్రౌధికారము గలిి భూమి ననుభవిం చినట్లును, నాయధికార 

మంతయు6€ దరువాత.. రాజులకు - సం క్రమించినట్లును, - - నందువలన 

బెరా 

ఎట్టియె ట్రికాలములయందు. 

సంపూర్ష స్వతం శ్రాధి కొర 
'మెన్నండును గలిగియుండలే దనియు, నట్టియధికార మేరోజును 

జేసి. భూమి యంతయు | 

౨౪౧ 

రాజులే. భూమియందు సర్వస్వతంత్రా 'తొధికారము గలవా రయినత్త్వ్హును 

నరసింహపురాణముననుండి యొకయు క్రిని పన్నెను. కాని శ్రింకంపే 

తర్కా_లంకారుం డిందులకు సమృతింపక భూమి జంతువ్రులరకూా ఇలా 

రముకొ అకు సృజింప(బడిన దసటివలన భూమియం దన్ని జం తంభుల 

కును స్వాతం త్ర కమ గల దనియార (బ్రజలను సంరక్షీంచినకార ౯౩ కము ౦ 

బట్టి రాజునకు. గొంతపన్నుు పుచ్చుకొనుటకుమాత్ర, మే అధికారము 

గల దనియు, నీయంశము భాగవత పురా ఇమునందును, మనుష ఫలి 

యందును. 'జెప్పంబడియున్న దనియు. జెప్పి జగన్నాథపం ండతుని 

సిద్ధాంతమును ఖుండించెను. వీని నన్నింటినిం బట్టి చూడలగా మాూందూ. 

సిద్ధాంతేముం బట్ట రాజునకు నేద్యములో నున్నభూమియందు చర 

స్వతం తాధికారము లేదనియు హిందూరాజు లెన్నండు. నక్తీత్తై యాగణి 

కారమును చెలాయించుకొనలే దనిళూ6 గనిపించుచున్న ది, 

మహమ్మదీయుల సిద్ధాంతము 

మనామ్మదీయళా' ప్రమ ననుసరించి యివివయమున కొంత, 

వజికు ఖిన్నాఖీప్రాయము లున్నట్టు మె "పనే ర్రాయయడినదిగడా. 

హీందూ దేశము పై "పకి మహమ్మదీయులు రండుప పర్యాయ ములు 

డాడి వచ్చినట్టును, ఊ త్రరహిందూస్తానము నాక్రమించుకొన్న్ట కుభ 

మున  గాకపోయినను . దకీ ఇహిందూస్తానమునుగూడ జరాయిం చి 

స్వాధీనపటుచుకొన్న ట్లును చరిత్రలు తెలుపుచున్నది. క్ కీశుగరా3౩ 6౦ 

సంవత్సరములో అల్లా ఊ ద్దీను దత ఇహిందూదేశమను సభ్రార్ల నముగ్యా 

జయించెను, శ్రీ చ ౧3౪ ౭- వ సంవత్సరములో కృష్ణానదివ అంత ను 

గల దేశకేము షహన్మదీయులయధికారమునకు. లోల జెను. "రాజా నకు 

భూమియందధికార మున్న దనుసీద్దాంతేము మహమృదీయులదె " “₹శాని 

హీందువులది గాదు. బలవంతముగా జయింపంబడిన చేశేమును అయా కో 

సెలవుమొ ద బంచి పెట్టుటకు. “సాన్వి అంతకుంబూర్వ మున్న భవా స్వా 

ముల యనుభవమునం'చే . 'యుండనిచ్చుటకు: గాని రాజునకు సానర్వతం 

త్ర స్థముగల దని మహమ్హదీయులయభి ప్రా యము. . జిజియత్తు ఆను తల 

పన్నునుగాన్ని ఖరాజ్ అను. భూమిప్తన్నును గాని విధించి పూర్వపు 

భూస్వాముల భూమి నసుభవింపనిచ్చుచుండిరి. ఊవ.ర్ అనంళన్న్ను 

మా శ్ ము మహమ్మదీయాలవలన నే వనూలు చేయుచుండిరి. కా అతడూ 

జేళమన, తబూహనీఫాపిద్దాంళ మిగిలే. ఈసిద్ధాంతము నే మన 

దేశమునందు మహమ్తదీయు “లనుఫరించిరీ.. _ ఇకరమహమ్మ సయ ఆ (ప్త 

సిదాంతముం బట్టి జయింప(బడిన దేశయనందలి సేద్యమం డున్నశిననాము 

లన్నియు నాయాభూస్వాములయనుభవములో నుండనిచ్చినను “వాని 

యందలిసం ఫూరన్లైధికారముమా తము రాజుదే యని కనిపించుచ
 చున్నది; 

లీ 

"లేక జుగల్ అనుభూమిపన్నుు అతిసులభ మైనది గనుక యుాఖి 

మానముం బట్టి యిది మసామదీయులకుమా క్ర, చు విథించ
ిరి, . ఇనిరాజ్ 

నుపన్ను 'బలువై నడి. ఇది నువామచీయేరరలకు విధించిరి, హాము 

వ యులగూాడ గొన్నిపద్లి ఖిరాళ్ తఅనుపన్సు విధించుటు 
సంభ 

విం చినది, ఈఖిరాజ్ అనుప పన్ను, “నేద్యము చేయ(బుడినభూవిం నంత 



౨౨ 

టను వనూలు శేయవలయు నని, అల్లాఊద్దీను మొదలై న మహమ్మదీయ 
పృథువు ల”నేక పర్యాయములు చ్రయత్నించిరి. కాని అంతకు 

బూర్వము హీందూరాజులకాలములో వాడుకలో నున్న విధముగా 

భూమియొక్క ఫలసా యములోో ( గొంత భాగముమా త, మే వనూలు 

చేయ౭గలుగుచుండిరి, తరువాత పేర్ధాకా సలీమ్ ఖాన్ అనువారు 

ఫలసాయములోే భాగమునకు మాటుగా 'రోొక్క_ము పుచ్చుకొను 

పద్ధతి "నలకొ లీపిరి, 

పిమటు, అక్చరుపాదుపషాకాలములో సేద్యము వేయ6బడు 

భూమియొక్క. వి స్తీర్ణమున్తు ఫలమును యోజించి న్యాయ్య మైన 
ఖిరాజ్ ప పన్ను వనూలు చేయుపద్ధతి యేర్చ'డెను, ఇట్లు మహమన్ము 
దీయప పృఖువులు ఖిరాజ్ ను ననూలు చేయుచున్న న్వు “దీని న నిచ్చు 

చున్న ంతవజకు భూమిని లాగికొనుటకుంగాని, అట్టిభూమిని మటి 

యొకరి కిచ్చుటకుంగాని అధికారము కలీగి డానిని చెలాయించినట్టు 

కనుపడదు. అట్టిభూము లీతరుల కిచ్చినప్పుడు తమకు వచ్చుచున్న 
పన్నులు వనూలు చేసికొనుటకుమా త్ర, మే అధికారము పొంది 

నట్లును భూమియందు సర్వస్వతంత్రాధికారము పొందనట్లును కన్పిం 
చుచున్నది. ఈవివమయముంబట్టి యోజింపంగా భూమిపెని స్వతం 
శ్రాధికారవిసయమున హిందూమహమ్హదీయ మత ములకు భేద మంత గా 
గానిపింపదు. కాని హిందూరాజులకాలమందువలెిం గాక తురక 

రాజుల పృభుత్వమందు భూమిపన్ను మిక్కిలిగా హెచ్చింపంబకుట 
చేత భూసా్యాములు భరీంప౭జాలకుండిరి, లుండీ, పలాన్ అనుపరగ 

శాలు ళెరంగజీబును, అక్సరాబాద్, ఇలహాబొద్ అనుకోటలు 

కట్టుటకొ అకు గొన్ని భూములు అక్నరుపాదుపాయాన్కు పాౌజవోనా లు | 
చాద్ కోట కట్టుటకు గొన్ని భూములను హైజహోనున్కు జొరంగా 
బాద్ అనుకోటను గొన్నిమసీదులను - గట్టుటకు 'గావలసినభూము 

లను ఆలంగీర్ పొదుపాయును భూస్యాములయొద్దనుండి కొనుట 

చూడలా మహమ్మదీయాలకాలమందులహాడ రాజులకు భూమియందు 
'సర్వస్వతం తౌ శ్రాధికారమ లేనట్లు ్రహీంపవలసియున్న ది. 

బటి హు అధికారులయభి ప్రా ప్తాయము 

క్రుము న్నున్న పద్ధతులను; వ్యవవోరాచారములను. సం పూర్షముగా 

నూర్చివైది రా క్రొ స క్రొ ర క్రవ్యవ హోర పద్ధతుల నేర్చటుప లేదు, తరువాత 

ర మె 

హారపద్దతి పోననుసరించి భూమియందలి సర్వస్వతం, తా, అధికారము 

రాజులదే యని యుద్దేశించిరి. మహమ్హదీయ పృభువులకాలమందు 
భూమిపన్ను ఎెక్రు_వ చేయయుడుటవలన సేద్యము చేయుటయందు 

లాభము - లేక క్రొందటున్సు ేదవడి కొందును _ భూములను 

పీరి,2 

మహమ్మదీయులు పొంద టళమును జయించినప్పటికిని అంత 

అనురక.ము 

వదలుచుండుట తటస్టించినది, అట్రిభూముల పి EE సిస్తు రాకపోవుటవలన 

సర్మా_రునకు నపష్వము వచ్చు నని వాని నితరులకు నమర్చుట సంభ 
తు | 

వించుచువచ్చినది. 

మణీయు జనసంఖ్య -హెచ్చుటచేతను, నేద్యము. చేయుటకు. 

గొ త్తభూములు కావలసీ వచ్చుటచేకేను ఎన్నండును కృషీ లేక 

పెరజరుగా నున్న భూములను పన్ను గటి కొందజ కిచ్చుచుండుట 

సంభవించుచువచ్చినది. ఈ సందర్శమునుబట్టి ఆంగ్లేయులు నాహమ్లు 

దీయ పృభువులకు సర్వస్వతం తృత భూమిెని గల దనియు, వారు 

వీాందూరా జులవ్యవహార పద్ధతులను సంపూర్లముగా మార్చీయుండక 

పోవుటవలన 'వారీకిలాడ్ నట్టిస్వాతం త, సమే యుంకిన దనియు 

నఫిప్రొయపడి యుండవచ్చును, | 

ఇంగ్ల ండునందలి ప్రూర్వపుయద్ధత్ని ప్రకారము రాజే. భూమి 

యంత కను ఆళువు. కావున పీరదూ: చేశమున ందు నట్టిప ద్ధతియే 

యున్న దనుకొని భ్రమపడి క్రీ" న ౧౭౯౬-వ సంవత్సర మీనందు 

మద్రాసు ప ప్రభుత్వము వా రట్టియఫ ప్రా పాయమును చెల్పిరి, 1 కాని రెవిన్యూ 

బోర్జువారు వెంటనే యాయభి ప్రాయము సరియైనది కా దని తెలి 

"హైందవు. లయిన మిక్కిలి 

వ్యతిరేక "భి ప్రాయముగల సర్ థామస్ మన్రోోవంటివాండు గూడ 

హీందూదేశమున భూమిఖామం దన్నబిరు బెనికైనను జౌబ్టునెడ 

నది రైతునశే చెల్లును, అతండు భూమియందలి హక్కు. లన్నియు 

దొరత నమువారీతోో 

శ తులహక్కు._లనుగుణించి 

సమానముగ(6 బంచుకిెనును. దొరతనమువారిఃి 

లేనిహాక్కు_ లాతనికి భూమియందు! గల్వను. ఇష్టము వచ్చినప్పుడు 

గాని కాన్ని సంవత్సర ములకు. గాని వానిని వెడలయొట్టుటకు లలు 

లేదు. ఇంకొక్ణం డెక్కు_వసిస్తు ఇచ్చెద. నన్న నాతనిని వెడలం 

గొట్టుటకు వీలు లేదు? అని ెప్పియున్నాండు, ఇందును గుజించి 

కేమ్సు , స్టుఅర్హు మిల్ ఈ విధముగ చ్రాసీయున్నా (డు: J రైతు 

నకు భూమియందు స్వత్వ మున్న దనుటకు సందేహము లేదు. కాని 

| యాస్వత్వ ముపాధిసహీతేమ (with 2 limitation). దొరతనము 
కి భూమియందు 'స్వత్వ మున్న దనుటకు సందేహము లేదు, 

కాని. యదియు. నుపాధిసహీతమే, రై తుస్వత్వమునకు దొరతనము 
ది. _స్వర్వము ఉపాధి, దొరతనమువారిస స్వత్వేమునకు శైతు 

భూమియొక్క స్వామ్య 7 “మెవరిది యన్నవినయమునుసటించి 

భేదాభి ప్రాయము లన్నియు నాలోచఛించి మ డ్రా సుగవర్న మెంటువా 

రీ క్కిందితీరానమును జేసిరి 

. Mirasi papers, 26. 

2. Mirasi papers, 88, 

శి, "AS quoted in Srinivasareghave Iyengar’s Forty year’sProgress of the: Madras Presidency, ౨ 57. 
జ 



అవమురకము 

6(౧) అనాదికాలముననుం డియు వచ్చుచున్న యాబారమునకు 
వ్యతిరేక ముగ, దొరతనమువారీకి బంజరు ( Unoccupied y భూముల. 
లోని లోహముల మె జని బూర్తాధికార మున్న దని చెప టకు వీలు 
లేదు, కాని భూమిలో? 

తీసికొనుటకు దొరతనమువారి 
హక్కే ఇందును గలదు, 

పాధిక మైనట్టిదియు (absolute ), పూర్ణ మెనట్టిదియు (Com. 

బండిన్ల ధాన్యాదులలోనుండి పాలు 

కెట్టివాక్కు. కలదో యట్టి 

plete ) నగు స్వత్వము ( Proprietary right) లదు, ప ప్రభుత్వ 
వ్యయములకై పంటలో6 గొంతభాగ మాతండు ప్రభశ్వమనార 
కీయవలయు నన్న్మహరతునకుమా త్ర, మిహక్కు లో (పకీయాండును 
( 3, వై తునకు తనభూమి తాకట్టు పెట్టుకొనుటకును, అముకొనుట 
కును, మరణశా సనము ద్వారా 'ఎవరికేన నిచ్చిచే ముటకును నధి 
కారము కలదు, (ఈ) ఈసి సిధాంతేముల ననుసరించి భూమి అనాది 
కాలముసనుండి యు నొ'కని యొద్దనుండి మటియొకనికిం జెందుచు 
కావున శాస్ర్ర్యప,కారము గాని ఆభార ప (ప్రకారము “గాని ఎన 
డును దొరతనమునారికి లేనట్టిదియు, నొరెకనమువా న్నండన్ 
గోరనట్టిదియు నగునీహక్కు_ (భూమియందుం దమకు స్వత్వము గల 
దన్న కొ త్రహక్కు.) గల దని దొరతనమువారు నేం డందు శేని 
(ఆప్ర, ప, దేఠమునందు. (బ్రజలలో దొరతనమువారియెడు. అపనమి 

కయ అసంత్భ ఫి పీయు( గలుగును. వీనిని తొలణించుట శంకయె. 
దీర కాలము పట్టును. (౫) కొత్తగా భూమి రై తునకు నమరకము 
నేయునపుడు ఆభూమిలోని లోహము లన్నిటిపెని దొరతనమువారికి 
సనం రో వ్ట్ము గల దన్నపహరతు కై చైతు జప్పుకొనవలయు నని 

చెప్పుట దొరతనమువారిసాక్కు..ల ననావళ్యకముగ సాగందీయుటయీ, 
వి శేష సమయములయందు. (బజలలాభమున కావళ్యక మేని యిట్టిషరతు 
చెట్టిన 'బెట్టవచ్చును. (౬) ఇదివజకు నైతునధీనమెన భూమిని. 
గుటేంచియు ఇకముందు వ్యనసాయమునిమి త్రము నై తునధీనము 
కాంబోవుభూమినిగుజించింయు . నిట్టివరతు' పెట్టుటవలన._ నేమియు 
బయోజన ముండదు, CU 
నెక్కువగ వ్యాపింపంచేయుటకుమా శ్ర, త్ర ముపయోగపడలలదు, »1 

మధ్యవ రులు 

ఇట్లు భూమియందు స్వత్వము గలవాడు నైతు$ అనంగా. 
వ్యవసాయము చేసి పండించువాఃడు. అందులో కొంతపొలు సీస్తుగ( 

దీసీకానువాక్కు.. కలవాడు రాజా, 'కొందజయభి ప్రా పొయముప,కా | 

రై కువారీఅమరక పుభూముల పట్టాలు గలవారు ' "పెక్కుమంది ' ఎక్కువ 
ఆ 

రము భూవిషయమున రాజును, రె తును భా గస్గలు, రాజు నిద రోను 

( Sleeping ) భాగస్థుండు, లాభములోం దక్కు_వపాలును వా 

వాడు. రైతు. వ్యవహార యును జేయుభాగ స్థుండు. 
నెక్కు_డుభాగమును దీసికొనువాండు, కావున భూమినిగుజించి. రాజు 

నకు శె రై తునకుమ్మాతృము 

(౨) భూమియందు రైతునకు నిరు. 

న | a 

జనులమన స్సులో నపనమిక పుట్టించి దానిని |. 

లాభములో 

సా క్కుండును. మూ(డవవాని "కెవ్వనికిని 

౨కి 

హ క్కుండశీరదు. కాని శై శే పృకారము తనహక్కు_ నితరుల 
కిచ్చివేయవచ్చునో యశ్కే రాజుగూడః దనహక్కు_ నితరుల కీయ 
వచ్చును. రాజుహక్కు_ అనంగా సిస్తు వనూలు వేనీకొనుహాక్కు * 
రై తునొద్దనుండి తౌను స్వయముగ రాజు సిస్తు వసూలు వేయక, 
మధ్యవ ర్తీ నొకని చేర్చాటు చేసి వాడు రైతులయొద్దనుండి సీస్తు 
వసూలు చేసి సికొనునట్లున్కు అందు గొంత ప్రతీఫలమ్ముకి ంద వాండు 
తీసీ సికొనునట్లును, కొంతే రాజాన కిచు నట్లును ఏర్పాటు చేయవచ్చును, 
ఈ యేరా టు లేకవిధములుగ నుండవచ్చును. వానివివర ముంతయా 
ముందు చెప్పణుడును. ఇచ్చట6 జూడవలసీన బే మనంగా, “ ఈమధ్య 
వర్తికి భూమియం చెట్టిహాక్కు_ గలదు? ఆతనికి భూమియందు 
స్వత్వము గలదా? యన్న యంశము, రాజునే లేనివాక్కు_ వీని 
కెట్లు వచ్చును * రాంజూలదు. కావున నితండుంగూడ సీస్తు వనూలు 
చేసి సికొనుహక్కు_ కలిగియుండునే కాని భూమియందు స్వత్వము గలిగి 
యుండండు. కాని యీసంగతిని పాటింపక ఇకర్క_రు జమోక్రా 
దారులు తమకు భూమియందు స్వత్వ మున్న దనియు తమనై తులను 
తమయిష్ట్రము వచ్చినప్పుడు భూమియందుండి తొలగించుటకు. దమ 
కధికా ర మున్న దనియుం జెష ప్ప(దొడయణిశి, దొరతనమువారును దనుక 
భూమియందు 'స్వత్వో. మున్న దని (ఛృమపడి భూమియొక్క స్వత్వము 

జమికాచారుల కిచ్చితి మని ౧౮౦౨- వ సంవత్సరపు ౨౫-వ శెగ్యు లేవ. 
నులోం జెప్పిరి, కాని, వారు తమపొరపాటును గొంత కాలమునకు 

గనుంగొని ౧౮౨౨-లో లీ_వ నెంబరు శెగ్య లేవన్ అమలులో నికి, 
చెచ్చిరి. శైతులక భూమియందు సంతకు. బూర్వ మున్న హక్క్క 
లకు. భంగము గలీగించుట. ౧౮౦౨-వ సంవత్సర పు ౨౫-_వ 'రెళ్యు 

లేనన్ యొక్క యు చ్చేశము గొ దని యిందు . జెప్ప(బడి డినది, . ఇట్లు 

దొరతనమువారు చెప్పినన్కు జమిక్ దారులుమా త్రము వీ లయినంత 
వజకు రై శునక భూమియందు స్వత్వము, అనగా బిరాయితీహక్కు._ 

లే దని యనుటయ్సు రైతులు జమికొదారులు పోరాడి కోర్టుల 

కక్కుటయు కొన్నితీర్చు లిటు, కొన్నితీర్చు లటు నసటయు, 
గుగొం౮-వ సంవత్సరమున 6 ఎస్రేటుల్యాండు ఆష్ట (౧౮వ చట్టము) 

నిర్మింప(బడువజకును జరగుచు'సేయుం డెను. ఈచట్టము వచ్చినప్పట 

నుండియు జమీకా దారీరైతుల కందజికును జిరాయితీహక్కు గల 
దన్న సిద్ధాంతము స్థిరపడిపోయినది, కాని అగ (గృవోరములలోనినై తుల ' 

వాక్కును సటించియూ, ఈనామల?ై తుల గహహ్కనుసజీంచియు. 

ఈచట్టము స్పష్మ్రముగ చేసియు( జెప్పనందున ఈనాముదారులకు 

వారీరై 5 తులకు నింకను. “పెక్కు_వ్యవహారములు జరగుచునేయున్న వి, 

భూము 'లుండుటవలనన్సు స్వయముగ వ్యవసాయము  చేయుటక్ర 

నోపికయు, వీలును 'లేనందునను, తమభూము లెల్ల ల్హప్పుడును రైతులకే 

అమరకము . వేయు చుందురు. ఇట్టినై తుల కాభూమియం జెట్టివాన్క 

గల. దన్న వినయ మింకను విచారణీయము. సౌమూన్యముగ పట్టాదారు 
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డ్రిందినైతునకు భూమిలో నెట్టిహక్కును. లే దసెడిసి ద్దాంతమే 
యిప్పటికిని సర్వత్ర అంగీకరింప బడుచున్నది. 

రాజు భూస్వామితోం "గాని భూస్వామి నేడ్య గానితోం గాని 

భూమిప పన్ను వివయమునంగానిి ఫ ఫలసాయములో నిభాగ మువివ యమున 

గాని అట్టిభాగమునక సరియైన ఖరీదుగల రొక్క_మువిషయ మున( 

గాని జరపుకొనునేర్పాకే అమరకము, భూమిపన్ను నసూలుచేయు 
విషయము భో  నీకవిధము లగు _ శేర్పాటు లున్నవి, . 

'భూస్వ్యామికిని గాని భూమికిని సేద్య గానికిని “గాని కలసం బంధము 
లనేకవిధము లైనవి. ఇట్టిసం బంధ భేదములంబట్టి శేత్రానుభవములు 
( ౬600285) భడ నచేకవిధము లెనవి, ఇందు, పన్నిచ్చుచు 

ననుభవించునవి కొన్నియ్య ప న్నీయనక్క_ట లేకుండ ననుభవించునవి 

మటీక్రా న్ని యు నున్నవి. 

గ్రామము, గ్రామస్థులు, వారికే త్ర ములు 
_ “నిలుకడ గలిగి కప ప ప్రేమ 1 నా శ్ మించి యందు గృహ 

ములు గట్టుకొని వనమ్యలు కాంపుకమ చేయునునికి పట్టునకు 
6 గ్రామము" అని పేరు, ఇట్టు (గ్రా, “"గామమందు నివసించు గ్రామ స్వలకును 

థి చా ట్రామమున కందుపాటుగా నుండుభూమికిని గల సంబంధమును 
దొండోరులకు. గలస సంబంధమును, గ్రామస్తులకు 

చాము సేద్యము సేయుభూమియందుంగల . హక్కును మనము 
విమర్శించి నిశ్చయింపవలసియున్న ది. రెవిన్యూవ్యవహారమునకు గ్రా "గామము 

“గామ సుల థ్ 0 

ముఖ్య మై మెనది కావున శ్రామముయొక్క విధములున్తు నవి యేర్చ 
'నయేర్సాటులును జక్క(గాం చెలీసికొనుట యవసరము, భూమిని 

చాగుపతిచి నేద్యమున కర్హృముగా6 జేయుటకును, వన్యమృగ ముల 
వలని బాధలను దప్పిం చుకొనుటకను, అన్యోన్యసా హాయ్యము వేక్ 

కొనుచు నొక్కు గ్రామములోనివా రందఅును గలసి తమ క్నేమలాభ 
ములక పోటుపడుట అత్యావళ్యకముగా "నేర్పడినదె, అందువలన 
గ్రామస్టు లందజుకు ' నొకవిధమగు స్నేహబంధమును 3 సలాఖిమాన 

మును. గలుగుట తటస్టీం చినది, హీందూదేశమందలి గ్రామముల 
స్వఖావములను . బరిశీలించినదొుడల రెండువిధములుగా ఛ్రౌనుములు 

విభజింపంబడందగియున్నవి, 

ఇందు, గ్రామములలో ( గ్భషి చేయంబడు కే త్రఘలు చేటు 
అుగా శ్రామస్థులలో నక్క, క్క_నిహకు. గా నెంచంబడు 

దుండునవి... _యొకవిధమైనవి, ఇట్టి గ్రామయలు. వై తువారీ గ్రామము 
లని. ఇప్పుడును, ఇట్టి గ్రామము హళన్స ఛ్రానుస్లులు 

క్షేత్రములు ( వేజువేజుపాషములు) కృషి చేసి స యకరితో 
నొకరు సంబంధము. లేన ట్లున్నను. దమ కేమలాభములకొఅకు( 
డమలో బలవంతు. డసనొక్కని (గామాధి కారిగా నెన్నుకొని యత 
నికీ లోబడి చర్ర్రైను స్థులపనులు . చనెబివేర్చుటకుం. గొందజును | 

సేవల నేర్పు చుకోని సుఖముగా నుందురు, ఈ గ్రామాధికారిని 

పేలు. లంబార్ నాగు, రెడ్డి పెత్తనదారు. మొదలగు పేర్లతో 

భూమికిని 

ప్రత్యేక 

అవురకము 

విలుతురు,. ఇట్టిరై తువారీగ్రామములు మదరాసు బొంబాయి, 

బీరారు రా ష్ట్ర మలయందును, మధ్యపర గణాలయందును విస్తారముగా 
అ 

నున్నవి, మధ్య పరగ ణాలలోని గ్రామములస్వ భావము త ర్వాత మూర్చ 
a re బడనను (బృథమమున నిట్టిదెరే యని నిశ్చయింపవలెను. బంగా 

రాజధానిలోని గ్రా మములుకూడ నిట్టివియే మైనను అేకగ్రామములను 

గలిపి పరగణాలుగను, జమిీక దారీయె స్రేట్టుగను . చేర్పణిచి జమాక్- 

దారీసెటిల్ మెంటు చేసియు యున్న హేతువున 

చ్రాముములస్వభావ మంత్ విచారణీయముగాం గనిపింప లేదు. ఇంక 

రెండవళేరగతి గ్రామములస్వ భావము విచారింతము. . ఒకడు గాని 

యుకకుటుంబమువారు పలువురు గాన్కి పరస్పరసంబంధ బాంధవ్య ము 

గల యొక్క_ తెగవారు గాని యొక్క_చో గ్రామమును. నిర్మించుకొని 

యా గ్రామమునకు సంబంధించినభూమి యంతయు స్వాధినభు క్ట 
మైనదిగా. చేసికొని తేరువాతేను కుటుంబము వృద్ధియె జనసంఖ్య 

ాచ్చినప్పుడు . సెభూమి యంతయు సీ త్రౌర్టీతేమువలె భాగ 

ములుగా6ం బంచుకొని యనుభవించుచుండునవి శండవతరగతి గామ 

నారాజధానియంఠదలీ 

లో 

ములు, ఇట్టి గ్రామములలో శ్రానుస్థు లందబు నించుమించుగా సమాన 

"మెనహక్కు_ గలవారు. కనుక గ్రామాధికారి నొకనిని నియమించు 

కొని యతనికి లో-బడియుండక వారందబును గలసి యొుకపంవా 

యితీ ీర్చజుచుకొని శ్రానువ్యవహార ములు చక్కంబెట్టుకొను 

చుందురు. ఈ రెండవతరగతిగ్రానముముల్యూ 6 ల్యాండులార్జువి లే జీలు 9 

అని పీలువంబడును, రైతువారీ గ్రామములలో నేద్యములో నున్న 

భూమి యంతయు ననోోన్య సం బంధము లేని వేువేజు న్నేత్రిములుగా 

వేటువేజుగ్రామస్థులభు క్తములో నుండును, ల్యాండులార్దువి లే జీలో 

నేద్యములో నున్న భూమి యంతయు గ్రామస్థులు తమతరతర ములం 

బట్టి భాగములు గలిగి యనుభవించుచుందురు గాని యాభూమి 

“యంతయు సంఘాధికారము గలదిగా నుండును. ఒకప్పుడు రైతు 

వారీస్వ భావముగల గ్రామము ల్యాండులార్లుగ్రామముగా మాటుట 

గూడం గలదు. అది మరల రై తువారీ గ్రామముగా నుండుట 

తటసిం చును, 
లం కి 9. అం 
ఇట్టిమార్చులు దక్షీఇహీందూస్తానమునండలి గ్రామములలో 6 

గలిగినవి, మదరాసురాజగధానిలో చెంగల్పట్టు మొదలైన జిల్లాలలో 

నున్న గ్రామము లొకప్పుడు ల్యాండులార్జుగ్రాా మములస్షితియం దుండి 
థి 

మిరాశీ గ్రామము లని పీలువంబడుచు6 దరువాత శ రైతువారీ గ్రామము 

లైపోయినవి. ల్యాండులార్లుగ్రాముములు మని చెప్పిన పృకారమ:నీ 
కాక యితర విధములు గాయగూడ నగుచున్న వి, ఇట్టి గ్రామములం పట్టీ 
దారీ గ్రామము లనియు,. భాయిచా రా గ్రామము 'లనియు రెండువిధ 

౨ ఈణెండువిధములలో లక్షణమలు సంపూర్ణ ముగా బట్టనివి 

కూడం గలవు, ల్యాండులార్డుగ్రా, నుములమో (దిభూమిపన్సు న ర్రావస్థుల 

కున్న భాగములవరుం బడినిబట్టి గ్రా, గానము సీ దంతయు. వనూలు చేయం 
పడుచుం'డెడు గ్రాముములు నాలుగువిధములు, EF 



అనురకము 

౧. ఒకంజే అధికారీగాం గలవి. వీనిని ఈ జమాక౯ాదారీఖాలీస్ * 
అందురు. 

౨. అవిభక్త లైన కొందఅభు క ములో నున్న వి, 
“ జమోకొదార్ మస్తార్కా_ అందురు, 

వీనిని 

రె, కూటుస్థానుసార భాగములు (Divided on ancestral 

shares) గలవి లేక ప ప్య్టీడారీ గ్రామములు, 

ళ్, సంపూర్ణ లక్షణము లేని పట్టీదారీ గ్రామములు, 

గ్రామస్థులు తము కేవలము. ఛుక కృపజుచుకొనుచున్న 

క్షేత్రము మెట్టభూమిలో "నెన్న వవంతో మెట్ట గ్రామముసిస్తులో 
నన్నవవం తే సిస్తు నిచ్చుశ్చా "గా మములు, శెండవతేర గ రేల్యాండులాట్ల 

విలేజీ గ్ర్రామములు, ఇవి శెండువిధములు: 

౧. భాయిచారా, 

౨, అసంపూర్ల భాయిచారా, 

మదరాసురాజధాని కాక హీందూ దేశమున నికర, పృ చేశేయల 
యందు గ్రామస్తులలో కొన్ని భేదము లున్న ట్లు కన్పడుచున్న ది, అందు 0 ర్ట భేదము లున్నట్లు కన్పడుచున్నది. అం 

(౧) “ఖుద్ ఖాన్స్ న్ ౧1 అనువారు :__  ఈగరై తులు పుప్రథ 

మమున గ్రామమును నిరించినవారి సంతతిలో నివారు, వీ రతర 

గ్రానుస్టులకం కె నెక్క్కుడు స్య్వాళంత్స్య ము కలీగి యాస్వతం తృతను 

శుతమగు నాచారమువలన ననుభవింప(గలీగినవారు. వీరు భూమిప అను 
నూ 

న్నిచ్చునంతవణకు భూమియందుండి తొలంగింపండుటకు వీ లగువారు 

కారు, వీరికి తమభూముల నితరుల కిచ్చుటకుంగాని యమృటకుంగాని 

యధికారము లే దని సర్ జూక పోర్ (Sir john shore), వోరింగ్గ క్ 

(Harrington) ఆనువారి యభిప్రాయము. 

(౨) ఫెఖాస్తు అనువారు ఫ్రీ రితర గ్రామములనుండి వచ్చి 

శ్రానుమున( గా౭ప్రురమున్న వారు, వీరికి = వె (ఖుద్ఖాస్తు) రై ర తుల 

సన్న స్వతంత్ర తత లన్నియు లేవు, ఏీరీక్సి ఖున్ ఖాస్తురయితుల కున్న 

హక్కు లన్నియు లేకపోయినను శాళ్వత ముగా పంశేపారంపర్య. మగు 

హక్కు_మాకృము లేకపోలేదు. కాని చ్రానుమునందు మొదటి తెగవారీ 

కుండుగారవముమ్యాత్సము లేదు, 

(3) పాయికారీ అనువారు: _- వీరు ప్రథమతరగతి రయి 
తులభూములను నేద్యముచేసి పెట్టుటకు. నితరగ్రామములనుండి ' వచ్చిన 
వారు, 

వీరు మొదటితరగతినై తులకు సీస్తు ఇెల్లించుటలో *పాయికార ? 

వై కులు, 

6 తీరువాపట్టు 5 కతరిసు 

విభజింపంబడినట్లు కన్చించుచున్నది. వారపట్టు _ అనయగా ఫలసాయ 

ములో భాగ మిచ్చి చేస్యమ చేయునది, _కోవిధమైనవి సాధారణ | 

| ముగా పల్ప పుసాగు బ జెక్ అర్హ మైనభూములు. 

వీరిని భూములనుండి యిచ్చవచ్చినట్లు తొలంగింపవచ్చును, | 

వీరికి భూములయం బేవిధ మగు హక్కు_గాన్సి గౌరవము గాని లేదు. | 

అజున దేశపు గ్రామములయందు భూములు .6 వారపట్టు), 

ఇ 6 ఫపొరంబోకి * అని నాలుగువిధములుగా |. తంజావూరుజిల్లాలాో 

“అను గా గ్యూాముములు గాం 

౨౮౫ 

PO “అనలా 

దృన్యయాపకముగాల జ న్నీ య(బడినది, నేద్య మయిన బంజరు 

భూములు తోటలు నిట్రివి. “తరిసు’ అనంగా గయాళుభూములు, 

ళలాకరంబ్యో, అనంగా నేద ద్యము వేయల్పుడిన 

నయాళులును, అనాటెకరంబొ అనగా నేద్యము చేయంబడ్షన్సి గయాళు 
లును, “పొరంబోకి” అనంగా, నేద్యము చేయ గహాడనట్టి, నేద్యమునకుం 

బనికిరానిభూములు. “ఇందు సగొండలు, రాజమార్షములు్క నదీ ప పృవాహ 

(వే; డేకేములూ, చెలుంచులు, జలాశయములు, రుద? ద్రభూములు 

ఈనాములు, మాా న్యములు వగా రా 

'తెలుగుడదేశమ౭ లోని గ్రానుము లణవటేశయులోని శ్రానుముల 
వంటిజే అయియంన్న తి. ఇందులహాడ భూమి యంతయు 4 నేద్యము 
చేయయుడుచున్న భూ ముగను, గయాళుభూమిగను విభబింపంబడీి 
యున్న డి, నేద్య ముగ భూములు మూన్యములు అనగా సరా గ్రారున 

క్రీయ(బడుపన్ను గ్భృజూా స్టులు వనూలు చేసికొనుటకు హక్కు గలిగి 

నవియు, సర్క్హారునకు6 జెందవలసీన 
పన్నులో. గొంత భాగ ముమట్టునశే గృహస్థులు వనూలు చేసికా 

అనుభవించుటకు సాకు... గలీగినవియు నన లండువిధములు, ఇందు 

మాల 

ఖండ, డి, నలు, అనలా 

మాగాణిభూ ము లన గా పల్ప ప్రుపంట పండునవి. ఈభూములలోం 
బండుపంటలోని సరా రుభాగమనకు “కోరు? అని పీరు, రయితు 
భాగమునకు క మేడిహా ? లని “పేరు, 'మెరకళభూముల పై పె అఅివనభూముల 
వలెనే రొక్క_సుసిస్తు ననూలు చేయ(బకడుచున్న ది. మధుర. తిరునె 
ల్వేలీజిల్లాలలోని గా నూములకు “కారె? అని పేరు, ఈ గ్రాామములు 
మిఠాళశీ గ్రామములవంతఈకి జే, అయినను ఇందలి గ్రామ స్థులహక్కు_లు 

ప్టులహన్క్హ_లవంటివి కావు. నుటతీయు "సము "కవలము మిరాశీ గామ 

దాయము లేక ఈక ఇఏసంకళే? అను శెచుములుగూడ కలవు, ఇట్టి | శ్రానుములలో గ్రామా సు లనుభవిం చో భూమిభ కము 6 ఫలభాగి 

మనియు * ఆచం చదాూర్క్హము'! లేక * అరుండికళే) అనియు. బేళ్లు, 
శానముసమదాయ ము బాదు భూమియొక్క మం చి చెడ్డలను బట్టి కొన్ని 
సంవత్సరముల రొొక్కు ర్యాయము పంచుకొనక భూస్వభొవములు 
'శతెలిసినతరువాత మర్ల మార్చుకొ నకుండ తమభూములను శాశ్వత్ర 
ముగా నుంచుకొొనినజ్మ్యుడు కటి పె పె సేళ్లం బరంసను, ఇట్టిభూ ముల 
మోద సర్కా_రున . కీ యంబడవలసీన సర్మా_రుభాగ మాయాభూము 
లనుభవించువారివి ౭ కావున 

_గ్రామసముదాయ వువాశ్కు_ గల చ్రాకుము లయినను లే కరీ శ్రా 

ములస్వ భావము గల చ్యూమములలకు ౧ము లే కలవి మైయుస్టైవి, 

ఈ ఏకోగము 

అయియున్నషవి, నిట్టి రౌ మములు 

లేక 6 యజమాకొ గ్రామము ? 

గలవు, చెంగల్పట్టుజిల్లాలో నున్న మిరాక్తీ. 
గా ముస్తులమిరాశీచా్యు మిరాకీధాగ్థు కాని గ్రామస్థులకు దొరతనము: సో 



ర2. 

వారు. భూమి నిచ్చి వనూలు వేయుపన్నులుమోంద * తుండువరం), ' 
లేక * స్వామిభోగం ? అనుసొకవిధ మయినరుసుము ననుభవించుటక 
హక్కు గలిగియున్నారు,. మజీయు నీమిరాశీచారులు కాని? లేక 
“గాను? అనువూరుమాన్యము అనుకోంత నేద్యప్ర ప, చేళేము పన్ను 
శ న్వేచ్ళగా ననుభవించుటకుంగరాడ హక్కు గలిగియున్నారు, 
ఈ మిరాశీ దార్ల కు! గల హక్కు_లనుగుణీంచి సవి _స్టరముగ చ్రాముటకు 

నిందు వీలు లేదు. ' 

చ తువారీపద్గ 

. ఈ గ యానీవద్ధం యనిహడ “నామాంతరము కలదు. 

ఇందు పట్టాదా రగురయితువలన మధ్య స్థులయవసరము : లేకయే దొర 

పన్ను వనూలు చేయుదురు. 

ఈపన్సు పంప్రహో భాగమురూపముగం గాని రొక్క_మురూప పముగ! 

గాని వనూలు చేయవచ్చును, ఫలములో ఛాగనరూపముగా వనూలు 
చేయు పద్ధతి 6 అసరా %, 

తనమువారు శ్రామోదో రగ స్థులడ్వారా.. 

“వారం? 

కర్నూలు, 

కలదు, ఈ పద్ధతియందు మంచితర ౫ తిభూములకు సెక్కు. వగ సిస్తు కట్టి 

అందులకు (ట్రైతిఫలముగ 6 దక్క్కవతరగతిభూ ములను సులభములగు 

స్స్తుల కిచ్చుట కలదు, 6 ద్రట్టము” అనునది వ్యవసా యసమయమునందు 

రైతు లంతకుం బూర్వము నేద్యము సేసినభూయులలో నీయే'భాగములు 

సేద్యయుచేయ నిశ్చయించుకొని యేయేభాగములు 

కొనిరో నిశ్చయించు పద్ధతి, రైతులళ క్రికి మించినభూములు వారి,ఫెని 

బడవేయుటవలన వానిని సేద్యము చేయంజాలక కొంత భాగమే నేద్యము 
చేయంగలుగుటవలన సిస్తువనూలుకొజకు నీప పద్ధతి ఏర్పాటు చేయయుడి 

నది. తిరునెల్వేలి, తం జావ్లూరుజిల్లాలలో 6 ఒలంగు ౩, 6 దూ త్రాఫీ సల్) 

అనుపద్ధతు లున్నవి. ఒలం:సపద్ధతిలో6 బంటమొ త్త మున కప్పటిధరల 

ప్రుకాకము ఖరీదు. కట్టి సర్కారున కీయవలసినభాగము రొక్కము 
. రూపముగా. బుద్బుకొనుపద్ధతి. ఇది రైతునకు. 

 పంటమొ _త్తీములో ఛాన్యభాగమునే యియ్యవచ్చును. ఈపద్ధతిలో 

అను పేళ్లు గలిగియుండును, కడప్క. 
_బళ్లారిజిల్లాలలో 6 అప్పనము ” అను పద్ధతి యొకటిసాడ 

. వదలీవేయందలంచి 

“సమ్మతి లేనియెడల 

ధరలు నిర్భయించుటలోం గొన్ని నియమములు గలవు, ' మోతాఫీసల్ 
పద్ధతి ఒలంగపద్ధతివంటిే, అయినను ధరలు నిర్ల యించు పద్దతిమా శ్ ము 
వేజుగా నుండును, తంజావూరు పాంమారాజుల యేలుచేకిలో స నున్న 
ప్పుడు * పాట్ హల్ ” అనునొ క పద్ధతి వాడుకలో నుం డెను, ఈ పద 

థి 
| తిలో “పొాటహాకు_దారుి మధంవ రీ శ | de హక్కు అను ధ్యవర్షీ తోం (బై క్యక లాను 

ములయొక్క_కాని, మై, చుములయొక్క-కాని సిస్తు ఏర్పాటు 

చేసీకాని వసూలు చేయుదురు. పట్టుకట్టు * పద్ధతి: ఈపదతి 
థి 

యందు రై తు నేద్యము చేసినభూమి యేదియు చెప్పుడును వదలి పెట్ట 
వలనుపడదు, “ తరంభ రి ? పద్ధతియందు. రైతు స్వాధీనమందున్న 
ఎక్కువనీ స్తుగల భూములను వదలి పెట్టి తక్కు_వసి స్తుగల భూములే 
నేద్యము చేయవలె సనినచో తక్కు. వని స్తుగల 'భూములతోపాటు 
వదలి పెట్టిన యెక్కు_వసీ సుల భూములమో (దిపన్సుతూడ . ' పుచ్చు 
కొనుపద్ధతి, ఈపద్ధతియందుంగూడ పట్టుకట్టుప పద్ధతివ లె శే రయితులు 
భూములను వదలి పెట్టుట కవకాశము శేసండుటినం గారణ మగు 
చున్నది, . “ పీసబడిపద్ధతి 1:__ ఈప ద్ధతి త్రిలింగ దేశమునందు గలదు, 
ఈపద్ధతియందు గ్రానుములలో 6 సదు. పెద్దరయితులు చేరి 

గ్రామములో నిభూమి యంతయు చగ్రానుమురయితు లందటును దమతళను 
వ! క్షృనుసారమున సాగుబడికిల. గొసుచ్చుకొని యందుల శీయ6దగిన 

శ్రామముమొ త్హప్రుపన్ను నందు న్యాయ్యమయిన భాగమును నిచ్చు 

కొందురు, “కల్ పాత్ ) పద్ధతి: ఈ పద్ధతి చారామసాల్ దేశము 

లోన్కు నేలముజిల్లాలోను ఉన్నది. ఈపద్ధతియందు  మధ్యవ'ర్తులతో 
నిమిత్తము లేకుండ రయితునొద్దనుండి సీస్తు సా మోద్యోగ స్థులమాల 

మున వనూలు చేస్ రహీతులకుల చాము సేద్యము చేయేభూముల 

యందు పూక మయిన హక్రషు గలిగియుండునట్లు చేయంబ డెను. 

పీ-ందూరాజులకాలమున భూములక్ర, క్కయవి క్ర, యము జేయు 

వదతి 'యంతగా లే. దనియు, తనఖా "పెట్టుటమా శ్రమ కొంతవజకు ధి. 
కల. "దనియు పెని వ్రాయయణుడెనుకదా!1 ఈ తెనఖా సెట్టు'నాచార 

| ముండుటవలన భూమిముందు. భూ స్వాములకు హక్కు "కల దని 

1, “ప్రూర్వకాలమందు భూమిని అమృసట్టిప పద్ధతి లేదని కొంద. జేటీవలియింగ్లీ మగ గృంథకారులు. మపడియున్నారు. ఇప్పు దున్న ట్లు శ్ 
భూమి కప్పుడు . వెల లేకపోయినందునను, - భూమి యెక్కు_వగను నె శతు తక్కు .వగను ఊన్నందునను భూమిసంబంధ మైన క్రయవి, క్ర్యయము 
లెక్కు_ వగా లేకపోవచ్చును, అంతమా త మున హిందూరాజులకాలమునందు 3 రైతులకు. తమభూమిని అమృునధి కారము లేదనిచెప లో. 

తూ 

సుటకు. వీలు లేదు, 

భూమిని వి కృయించుచుండి రని చూపుటకుం (జ (అబ లప్రృమాణము లున్నవి. చాణక్యర చిక మైన అర్థళ్యాస్త్రమునందు భూమిని వికృయించు పద్ద 
తులు 'చెప్పబడియున్న వి, భూమిని అమ్మందలంచినవాండు మొదట జ్ఞతులకు, తరువాత సామంకులక (పృక్క_వారికి ) శరుహాత అప్పుల 

వాం డు. నమ్తవలెను 3 అనంగా. వీరికి ఒకరితరు వాత నొకరికి భూమియెడ నొకవిధమెన హంసాయిహక్కు_. ( Pre-emption ) కలదు, పీ 

శెవరును కొననియెడల ఇతరుల కమ్మువచ్చును. అమ్ము నెడ భూమితో. “సంబంధము లేనివారిని, నలువది యిరుగుపారుగు ఇండ్ల వారిని పిలిచి వారికి. 

వ్శిక్స్కయముస సంగతి తెలుపవలెను, "తరువాత నమ్మంటడునట్టిక్నే త్ర తృమ్కు తో(ట్క కాలువ, "తటాకము ఫరివాద్దులతోం జెప్పి, 
కా వెలకు నెవరు కొందురు! " అని' 'మూండుసారు. అడుగన లేను. ఆ యని అభూమి. నిరాటంకముగం. గొనువానిది యగును (శాటిలీయక్ అర్థ 

చక్ర); సిస్తు ఇద్పానారు సిస్తు' నిచ్చువారికే యమ్మవ లెను. చాహ్హణా, గ ౫ వారములు ట్రాహణులశే యమ 

ఆధారయ ఇది యని 

శ్వాస్త్రక్., 2, అధి,.౯ అధ్యా, ఓం. గ్ర 
వలెను ( కాటిలీయమ్ అర్థశ్యాస్త్రమ్., 3 ఆధి చ అధ్యా, ౬౨, శక.) అని చెప ప్పణడియాన్నందున శ్రీ, క్త స్తూ రవ కళాస్టేయందుు నంగా... 

చంద గు_ప్పచ కవ ర్థికాలమునందు భూమివిక య ముండే ననుట స్పష్టము. ంద్రుగ్నప్త ప బృహస్పతిస్మ ప్రతియందు Eat న్టీని సంపాదిం ఛుమార్గ య లేడు WU 
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చెప్పుటకు వీలు కలిగియున్న ది, హీందూరాజులపరీపాలనకాలమందు | పని చేయువారుగను నుండిరి, కాని సర్కా_రున కియ్యవల సీనపన్ను 

సిస్తునియ్యనిరై తుయొక్క_భూమిని అమ్మి వానిని: డానినుండి తొల“ | శేలికగ నున్న ంతవణికో భూ స్వాములు కూలినాండ చే (పాలేళ్ళచే) 

గించి నుటీయొక రై తున కిచ్చి సిస్తు. వసూలు చేయుపద్ధతి యున్నట్టు నేడ్యయు చేయిం పలుగు చుండిరి. మహమ్మదీయ ప్రభుత్వకాలమందు 

కనిపింపదు, రైతు సిస్తు నియ్యనియె నల వానిచరా స్రీ అమ్మికానిి భూమి సీస్తు ఎక్క్కూవగ చేయంబడినందున దామే స్వయముగ 

వానిని" దండించి బాధ'పెట్టికాని వనూలు చేయునాబారము కలదు, నేద్యము 'వేసినంగాని. లాభము లేకఫోవుటవలన భూస్వాములకే స్వయ 

నులయాళ దేశయునందు( దక్కి_నప్ర దేశములందుకం చు భూస్వాములకు | ముగ నేద్యము చేయవలసినయవసర ము కలిగినది, . ఆంగ్లేయ ప ప్రభుత్వా 

భూములయందు నెక్క్కు డుహక్క ను, స్వాతం త్ర ్యమును కలదు. . రంభమున సర్కా_రుఖర్చుల క్రి ౦ద వసూలు చేయలయుడుప పన్ను భూమి 

పూర్వ కాలమునందు కూలివాండ్ర,ను కొంచెము హెచ్చుతక్కు_వగా న్నొకటిమే యగుటవలనన్యు ఇతర విధముల పన్నులు వాడుకలోనికి 

బానిసలుగా చూూచుచుం డినట్లు కనిపించు చున్నది, మల మాల కన్నడ రాక పోవుటవలనను భూమిసె స్తే పృధానమైనపన్ఫుగ నిప్పటికిని. పరీ. 

దేశమలయందు భూ స్వాములయొక్క్ల_ పని చేయుకూలివాం డను గణీంపంబడుచున్నది. పాంమారాజులకాలమునందు ఫలసాయములోర. 

అమ్థుటకును తాకట్టు పెట్టుటకును గూడ భూస్వాములకు . నొక | గొంతే భాగము త్రీసీ సిక నుచువచ్చు చున్న ందున భూమియొక్క 'ఫలవ త్త తను 

విధమగు స్వతంత్ర త యుండెను, వీం దను భూమితో సంబంధము బట్టియు, పండింపంబనిన ఛా న్యాదులవిలువను బట్టియు నరక రు పన్ను 

తేక వేలుగా చరాస్టీవలె భావించి 'తేమ్తుటకు భూస్వాముల కది ఏర్పడుచువేచ్చినది. ఆంగ్లేయులు అమానీప ద్ధతి యారంభముచేసిన 

కార ముంజెను. అటజిన'దేశ్రమునందు( హూలివాండ్రు, భూమితో నమ్మం | తరువాత ద్రృవ్యరూప పమున సీ స్తు వనూలు: చేయుచు భూములయొక్క_ 

బడువారుగను, భూమి యొవ్వరియధీనమం దున్న వారీయధీనమునందుండి | పంటస్థితినిబట్టి రొక్కముడూపమున సిస్తులు వనూలు చేయుచు 
మం కావాలన్న 

'చెప్పంబడినవి, విద్య, (క్రుచుము తౌ తాకట్టు, శరము) భార్య (త్రీ చన నము, దాయము వారసులు లేనిజ్ఞాశులనాత్తు (అనంతేర వార సత్వము) 

(౯: 2] 
“ఆస స్మృృతియందే “ఆనీ శెండువిధములు : ల స్టిరా ప్తీః చరా సీ విక్రయము. య. యిశెండింటికిని (పణ్యము 3 అన్నపేరు 

వచ్చును (౧౮౫.౨౫) అని యున్నది, . | . 

ఇట్లు ఫూర్వము నై "ర తునకు భూమి వి క్కయించునధి కార మన్నట్టు స్పస్థము. కాని రహా కాలమున శే గ్రామమునకు నార్ర్రామము స్వతం 

(శ్ర్మగ నుండుబవలన వీ లయినంతవజుకు గ్రామముల వో నిభూములు. గ్రా గ్యామములోేనివారికే యమ్మవలయు నన్న యకవిధ మైన నిర్చంధము మొదట 

నున్నట్టు గానవచ్చుచున్నది. మిశాతురాకారుండు స్వా, ముజ్జాతిసానుంత దాయాదానును'తేన చ పీరణ్యోదకదా నేన వడ్మి రచ్చతి మేదినీ ” 

(తేన శ్ర్రామస్థుల్క జ్ఞా బాతుల్మ సాంసాయిదారుల, దాయాదుల సమృతినలవన్వు బంగారముతో డను, నీళ్ళ తోడి దానమువలనను = ఇ ట్లాటువిధములచే 

భూమి యొకరీనుండి మజీయొకరికిం బోవును ) అనినప్రూర్వులటోకమును ఒకదానిని తీసికొని. అ వన్నియు వేబువేబజు. ఊద్దేళరులకో జెప్ప 

బడేోను కాని వి క యమునకు నివి యావశ్యకములు కావని వ్రా, “వెను, జరగినవి క కృయవ్యనహార మందజుకును 'బెలీయవలె. నని “ గ్రామానుముతి'. 

కావలె నని చెపె ప్పలేకాని యది లేనిది వ్యవహార సిద్ధి లేదన్నయాశ్రేశముతో 6 గాదు. సరిహధ్దులతకరరు లేకుండ నుండుటకై హంసాయిదార్ల 

(సామంతుల ) యనుజ్జ వలయు నని చెప్పబడినది, కరి రాయాదుల యనుజ్ఞ యెొందుల కనగా ' శ్రుటుంబము సమష్టి యైనయెడల మిగిలీన 

ఛాగస్టులసమ్మతి యావళ్యేకము. వ్యష్టి యై మయెనయెడల' * వారు సమష్ట్రికుటుంబములోని వారా వ్యష్టికటుంబయులోనివాశా 3 యన్న సంశయము 

ముందు. రాకుండ నుండుటశకే కాని జ్ఞాతుల సమ్లుతి లేనిది న్నిక్కయ యము బెల్ల దనుటకు కాదు, భూమిని చానముచేయుట పుణ్య ప్రద. వ మని 

చెప్పినాడు .గనుక్క విక క్రయించినప్పటికిని € ఒకబంగారునాకోమయు పట్టి నీళ్లు విడువ వవలసీనది” . అని యాజ్ల వళ ఎ్రతియొక్క_ వ్యవ 

హార కాండము ౧ అధ్యాయము, ౧-9౦౧౦౩౨. శ్లోకముల పె పె వ్యాఖ్యానము. వ్రాయున పుడు "మితామరాకారుండు వొ, సీ సమష్టికుటుంబ. 
ఈ” 

ములో జేరనివా(డు' తన భూమిని తనయిస్థ్ర ము వచ్చినట్టు వి శృయింపవచ్చు. సన్న ఫౌవమును తెలిపినాండు. భూమిని విక్రయించినియోడల 

కుటుం బభయునకులల శాశ్వత, మైనజీవనాధారము ఫోవునేమో యని కొందజు సృృతికారులు, నీతిబోధగ స్టాప్ సని అమృంగూడ దని వ్రాసిలే 

. కాని ఆచారముమ్మ్శాల్రేము చిని మితాకురాకారుగను చ్ర్రాసీనక్ట్రే యుండె. ననుటకు. సం చేసాము లేదు, దోశపాండ్య రాజుల ప్రభుత్వ. 

. కాలమునందు. .భూములవ్మి క్కయము బాజోటముగా జరసచుండే నని చూపుట కాకాలపుపేక్కుశాసనములు వెలువడినవి . (Ep, Coll., for. 

1915-16, Nos, 29, 61, 64, 71, 74, 15, 81. etc.) గ్రామస్థులయొద్దనుండీ భూములు కొని వుణ్యాక్తు లచేకలు చేవాలయములకు దాన 

_మిచ్చినట్లు “పెక్కుళాసనములలో 6 'జెప్పంబడినది. 'సర్కారుసిస్తు సు చెల్లి ంచుటకు శక్తి లేనందున 'ేశంగూడికాపుర స్థలయిన మరవలు తమ 

. భూమిని అమ్లుకొనినట్టు శా,శ్ల, ౧౪౨౩ (౮. క్రీ, శ్ర mon) సంవత్సర పుశాసనమున? గలదు... ఇది, విజయనగరమునా
రి ప్ర భుత్వకాలములోనిది 

(Ep. 001 No: 50 of 39160. 
" 

i 
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వచ్చిరి, దక్న్షీణహీిందూస్తా నమునం దొకొ..క్క. భాగమున నొకా్మ._క)._ 

యాచార ముం'జెను. కాని అంతట నొకౌేవిధముగ భూమిభు క్ర 

ముండలే దని పెనిన్రానీన యంశేములనుబట్టి యే 'తెలియంగలదు, అజవ 

దేశమున సొకవిధముగను, తెలు(గుదేశమున మజియొకవిధముగను మల 

యాళ్క కన్నడదేశములం దింకొకవిధముగను నిట్లు ఒకొ్క_క్క ప దేళ 

మున నోొకొ_క్క_విధముగ భూమిభు క్తము వాడుకలో నున్నది. 

మద్రాసురాజధాని యంతయు చేకకాలమున నెక శేవిభముగ ' 

నాం గ్లేయపరిపాలనలోనికి వచ్చియుండకపోవుటయబుట్టియు, నంతేకు 

ఫూర్వమునం దున్న పద్ధతులనే సాధ్య మయినంతవబజకు ననుసరింప 

వలయు ననుతలంపుచేతను నోొకొ్క_క్కఫాగమున నొకొ,._క్క_విభ 

మగు అమరకఫుయుద్ధకు లేర్పటుప(బడినవి, ఉ త్తరసర్కారు లను 

గంజాం, విశాఖపట్లం, గోదావరి క్ళవ్ల, గుంటూరు జిల్లాలయందు 

బంగాళ దేశపు - - అమరక పుపద్ధతి ననుసరీంచి 6 శాశ్వత. మగుజమా కా 

చారీ- -అమరక పు(బద్ధతి ' యేర్పాటు చేయంబ డెను, మదరాసుపట్టణము 

నకు చుట్టుపట్ల నున్న దేశము. ఆర్కాటునవాబువలన ౧౭౫౦, 

౧౭౬౩ సంవత్సరములయందు దఖలుపడి యుండుటవలన ఆ ప్రదె 

శమునందలిజిల్లాలయందు అంతకుం బూర్యమునం దున్నపద్ధతి ననుస 

రించి ౯ జాగీరు) పదతిని అమరకము చేయబడెను, “౧౭౯కి-వ 

నేలముజిల్లాయా మలయా+ళమును ఆంగ్లేయులయధీన మెనవి, పిమ్మట 

టిష్రాసుల్తానుతో రెండవయుద్ధ మయినతరువాత కన్న డదేశమును. 
పోయంబుత్తూరుజిల్లాయును వచ్చినవి, గార౦౦-వ స సంవత్సరమున పై మాద 

శాబాదునవాబుతో జరగినసంధి ననుసరించి తుంగభ డ్రాకృస్తానదులకు 
దశ్నీణమునం దున్నప్ర, ప,దేశ మంతయు నాం గ్లేయులయధీన మయినది, 

౧౮౦౧-వ సంవత్సరములో ఆర్కా_టునవాబునక్రు క రాట దేశమునం 

దున్న రాజ్య. మంతయు 'నాంగ్లేయులయధీన మైనది.. ఇ /ట్లహేశూర్వ 

రాజులనుండి య నేకవిధములుగ నాం'గ్లేయుల 'కధీనపడిన యో ద్ర దేశ 

. ములయందు న'ేకవిధములగు నమరక ఫులుద్ధకు లేర్సాటు. చేనాపలని 

వచ్చినవి, -. 

పాలెగాం డు, 
డు 

టా _త్తరసర్కారు లని పీలువంటడు ప (ప్రుచేశమునందు ' మహమ 
దీయ, ప ప్రుభువులవలనన్ను. అంతకు వూర్వవుహిందూ రాజులవలనను చెంద? 
బడిన స్ట భూములు. గాని, "అట్లు భూములు శెందినభూ నాయకులవలన 

జేందినభూములు సౌనీ యనేకము లుండుటవలన వీనివివయమున 
నాంగ్లేయప్రృభుత్వమువారి. కొకవిధమగు అమరకము చేయవలసిన 

యవసరము. కలిగినది. భూ నాయకులవలన6 జెందంబడిన భూములు. కల 

వారిని * పాలెగాండ్రు అని పిలుకురు. వీరు మూండువిధమలంగా 
నుండిన వారు... 

౧. _ఫూర్వము' రాజ్యము శేలీనవిజయనగరము, కాంచీపురమ్యు. 

మధుర మొదలగు దేశాధీశులసంతేతిలో నివారు కొందు, 

థి | 
సంవత్సరమున టిప్పూ సుల్లాక్ శీడిపోయినతరువాత బారాముహలును | 

దు వ దేశ లో, "లె డ్రి న్న్న అటి ము 33 "సవ పాలెగాం డ్రుండి రి, 

| వాడండును,. 'తిరువాకొకూరు . కొచ్చిరాజ్యములు ప 

అవురకము 

౨, పూర్వపురాజులయొద్ద నేనాధిపతులుగా నుండి మహమ 

దీయులదండయా,త్ర నడ్డగిందుకొని స్వశ క్తివలనం గొంత దేశమునకు 

నాయకు లై తరపత నాయాప్ర, దేశములకు (ట్రైభువులుగా నంగీక 

రిం పంబడినవారు కొందలణు, 

3, జిల్లా కోధి కొరులుగ నుండి కాల కృమమున మహమ్తదీయుల 

యధి కారమునకు లోబడక 'స్వతం,త్రులై తఆయాజిల్లాల పైని స్రాభవ 

మును సంపాదించుకొన్న చారు: క్రొందటు, 

మసామ్తదీయు లీజేద మించుకయు6 గనంబటుపక యీ ముత్తె 

గలపాలెగాం డ్ర ను నొకవిధముగానే చూచుచు పాలెగాండ బలా బలము 
లీ 

లనుబట్టేయు. జాము ఇెళలాయింపందగిన యధి కారమును బట్టియు (6 

గప్పముం గ గొనుచుండిరీ, కాని ఒక పద్ధతి ననుసరించి యమరకముం చేని 

సీస్తు గాని కప్పము గాని వనూలు చేయలేదు. ఈపాలెగాండ్రు, తమ 

యిచ్చ వచ్చినట్లు తమ క్రింద నున్నప్రజలన్యు శ్రానుములను పరిపా 
లీంచుకొనుట కధకారమ కలిగి మహమ్మదీయుల కంతేగా లోబడక 

యుండిర, వీరు సర్వదా జండొరులతో బోరాడుచు మహమ్హదీయ 

ప్రృభువులతోం బోరాడుచు6 గాలము గడప్రుచుండిరి. మహమ్మదీయు 

పం గట్టవలసిన కప్పము బరువు అని తోంచినప్పుడు సాధ్య మయి 
నంతవజకు సిస్తు చెల్లీ ంపకుండు ప ప్రయత్నము చేయుచు న ట్లప 

రీంచుటకు వీలు గానప్పుడు తా మీియవలసీనసి సిస్తు చెల్ఫీంచి తను 

యొన్చేట్లకు. బ్రాంతములయం దున్నసర్కా_రు గ్రామములను దోచికొని 
తొము సొమ్థువనూలు నవ్వే సికొనుచుండిరి. ఇట్లు దోచికొనంబడు గ్రామ 
ములయం నున్న సర్కా్కారువై కై శు లడుగడుగున కీవాధ పడలేక "క్షు 
కాధింససండ విడిచిఇ పెట్టినందులకు క కావల్ 9 అను పన్ను ఇచ్చు 

ండిరీ.- తరువాత నాం్లేయ ప (పృభుత్వదినములలో నీపాలెగాం డే 

డార్టన్యము లడంచుట కేక ప వ్ర (యత్న ములు జరగినవి కాని యప 
గాండ్ర, యెస్టే సట్లమో(ద ఫీర్రి కున్న న్యాయ్య మైన హక్కు_వినయమున 

మో శ్రమ 'నశ్చయము గాం చెలిసిక్రొనుట - కవకాశము గలిగినదికాదు* 
అప్పుడు వారితో శాశ్వత మెన యమరకప్పుపద్ధతి నొకదానిని . ఏర్ప 
టుచుకోెని' వారియెస్టేట్లమో:ద _ వారికి రా(దగీనమొ _క్రయన మూ 6దవ 

వంతు తమ కిచ్చుపద్దతిని చిత్తూరు కాళవాస్స్టి. వంకటగిర్కీ బొమ 
రాజుపాశెము మొడలిస ఎన్టేట్ల నమరకము గావించిరి, దక్షీణమునం 

_వీరిసంఖ్య 

నానాటికి శ్నీణించి యిప్పుడు కొందజుమా త్ర మే మిగిలియు న్నారు, 

] బారామహల్ ప ప్ర, దేశమునందు నై కై కువాకీ పద్ధతి న నమురక్షము చేయంబడినది, 

మలయాళ దేశమందలి అమరకపు విధములు . ... 
పశ్చిమతీరమునం దుత్తరమున గోకర్ణ న్నే త్ర ము మొదలు దక్నీణ 

మున .గన్యాకునూరివజుకున్కు -శేరళము వా, “సులయాళ దేశ - మని 

పపథమమున 

నుండియు. స్వచేశప్ర ప భువులపోలనమునం దే యుండెను, :మలయాళము 

కూడ తో 'మ్రిదవళ తాబ్రివజికుు నీవిధమున నే _ 'స్వదేశప్రభువులపాలన 



అనురకము 
మున నుం 'జెను, | కాని తరువాత కళ్ళి ల్లి కోటయందలి 6 బామొరీకా? | 
పృభుత్యమ కి, రదికి వచ్చెను. ఈకండు మహమృదీయమత . మవలం 
బించుషవలన నేకులు మసమృదీయు లాచేశయునకు వచ్చుట కన 
కాళము కలిగినది, ఈకురకలను 1 6 మోష్టా” లందురు. వీరు సాధారణ 
ముగ వర్తకము చేయుదురు. 6 తుళువ? అను కన న్నృడ దేశము ప సృ ల్యేక 
ప్రభుత్వముగా నుండెను. ఇది పండె డ్రైండవశతాబ్లెని పాండ్య రాజుల 
యధీనములోనికి వచ్చినతరువాత, లంకకు పూర్వము భూమి ననుభ 
వించుచుండిన నాయర్లను తొొలణించి భూమిపె పన్ను హెచ్చించి 
కహల్ల * ర్లను కద్టకుల కీయంబకినది,. తరువాత నీదేశము విజయ 
నగర రాహాలసు' నాంధ్రప్రభువులయధీనమలోనికి నచ్చెను. అంతట 

నుండి తెలులసదేళపు అమరక ఫుపద్ధకులు కొన్ని వాడుకలోనికి 

వచ్చినవి. 

ఈజేశయనందలి భూమిభు క్త పద్దతి విశేష. మయిన దగుటచేత 
దానినిగుటించి కొంత విస్తారముగ చెప్పవలసిన యవస రము వచ్చినది. 

ఈ దేశము పృప్రథమమున నంబ్యూది, ' 

కార్యవంతులగు నాయరులయొక్క_యు భు కమున౦ దుండెను. వీ రిరు 
వురక్రిందను * తీయరు” లను నొకజాతి వారు నేద్యమువలన నే జీవించు 

చుండిరి. వీరు చప్కృభమమున సింహళధ్వీపముననుండి తీసికొనిరాం 

జకీనవారు. నాయరులు' రాజునకు భూమిప న్నీయక తమతమ _సెనికు 

లతో రాజులకు యాద్ధసమయమునమా, క్ర త్రము. 'సావీయ్యపడుచుండిర, 
నంబ్యూ ది, శ్రా చౌహ్గణులు సడ భూమిప సన్నీయక. చేవాలయములను 

సంరశ్నీశచి పోషించు భాధ్యతమూ కే తము కలిగియుండి.  మోపాలకు 

కూడ భూమిపన్ను నిచ్చుబాధ్యతలు లేవు, 

నీ 

మలయాళ దేశమందలి అమరకపుపద్ధతి ' రా స్థన నుందలీయితర 
జిల్లాలలోకం కె కొంత విలక్ష ణముగా నున్నది. ఆదేశమంను రైతులు 

పెప్కు_రకములు గా నున్నారు. అందటికం కి నగ (గ్రుస్టానము నలంకరిం 

చుభూస్వామికిజన్నీ ' అని పేరు.*జనీ న్మీ'అనుపదము జన్మళబ్దముననుండి కలిగ 

నది, జన కి తక్కినప్రా పొంతములందలి భూస్వాములకం జె భూమిలో 

శస్కవస్యక్వము కలదు, ఈ హక్క్కునకు * జన నంహక్కు $ (Jan- 

mam) అ అని పేగు, 

రాజునకు భూమియందు సం ఫ్రూర్ల స్వామ్యము ల దనుసి సిద్ధాంతము 

మలయాళ దేశమందు వర్తింపదు. * జన న్మంహాక్కు_ 9 కోల వంతేచిన్న పరి 

మితిగలభూ స్వామి మొనను (జన? యని పీలంవ(బడును. అయినను 
| నవే ర్ధము. 4 జన్మ) యనుపదమునకు మలయాళ చేశమం 'దాచారమున వే ఆర్థమ | _ మేళొ్చార్త్ ? (Melcharth ) అను మటీయొక కాలం అన్యున కయ 

| వచ్చును, “చేల్చార్తా?. పొందిన ఆసామి _* కనోవ్ దారు నకు 
6 జన్నీ 3 యియ్యవలసినసామ్ము నిచ్చి “కనోమ్దారు ను ' తొలరాంచీ 

కలదు. భూమిని. సిస్తునకు 'శాలునకు తీసీకోని * మిచ్చెనారేం * క్ ను 

పేరుతో శిస్తు చెల్లించునై తులప శకనోమ్డారు' లని పేరు. ఇట్టి, 

శన్తోమ్దోర్ల కు భూమి నమరకపజిచి. వారివలన *మిచ్చెనారం) 

వన్తూలు చేసికొను. పెద్దజమాక్ దార్ల--నే * జన్నీ? లని వ్యవహరింతురు, 
6 జన్మీ లు చేయు అమరకము మూండువిధములు : (౧) రైతు 

అమరకము మొదటిది. ఈరై తులు 1 వెరుంపట్టందారు ?, 

3౨ — 

¢ జనీ లకు భూ మియం దట్రివా క్కు_ండుటచేత | 

| 
శక్లనడేమ్. 

చ్రాహ్మణులయొక్క_యా, 

ఎరగా 

' చొరు% కకుళికనోమ్ చారు ? అని మూండునిధములు (౨) తనఖా 
పద్ధతి. “ఒత్తి”, “పరివర్శం?” అను 'శనఖాపద్ధతులపయినిభూమి 
నమరకమునకు తీసికొన్న నారు ఈ రెండవపద్ధతిలో 6 జేరుచున్నారు. 
(3) శాశ్వత పుకొళ్ళ ద్వారా చేయంబడు అమరకము మూండవది. ఇట్టి 

కాళ్ళకు శాశ్వతము లని “పేరు, బ్రాహ్మణుల కీయంబడు. శాశ్వత ప్ర 

కాలునకు * సంతతి, బ (ట్రైహ్మాస్వ ” మని పేరు, ఛూస్వామితో సమాన 

మయినట్టి కాని, ఎక్రష్క_వయినట్టి కాని కులస్థున కీయ లబడుకాళ్వతఫు 

| కౌలునకు * అనుభవ? మని పేరు. తనకంళక తక్కు_వక్రులస్థున కీయ 
జజీనకౌలునకు € అడిమ* యని పేరు, 

(౧) ర "తు అమరకము 

6 వెరుంపట్టం : ఫా పల్ల 9 పుభూముల శీంయేంటట నీయయలడుకాలు 

నకు వెరంపట్టం ) అని పేరు, 'ఆకొలు శ ౦0ద నే నేద్భము చేయురై తు 

నకు 4 చెరుంపట్టంచా ) రని “పేరు, వలన నలుగంచేయయడిన 

బాధ్యత తప్ప ఆతనికి భూమియం చెట్టిహా్కు_ను లేదు. 

=. కనోమ్;:.- 6 కనోమ్ %. 6 కుళికనోమ్' అనునవే మలయాళ 
దేశమందు ముఖ్యముగా అనులులో నున్న అమరక ఫుపద్ధతులుః 

కనోమ్దార్గకు భూమియం దేముయిన హక్కు_ కలదా లేక వారు 

స్వాధీన ప్రక నఖా దారులవంటివారా అనువిషయము మికి_లీ వివాద 
చున మయియున్నది. మద్రాసు సుహైకోర్టువారు “కినోకొ * అనునది 
యొకినిధమమున తనఖా అనేయు మలయాళ దేశపు 'ఆభారములకు 

లోంబడి. “కనోమ్దారు *ను - తనఖాదారుగా . నెన్నవలె. ననియు 
తీరానించిరి.  కనోవొడారు ౩ 6 జనీ? కి అత్యంత స్వల్ప ఫుమొ త్త తమును 

సామాన్యముగా గ్రోండుసంవత్సరములకోు పెట్టుబకిగా నిచ్చి, పం 

¢ స్వాధీనకొలు ). శ్రీకి సికొనుచున్నాండు.. ఈకొలుకాలమయులో - స్వల్ప 
ముగా. చ్ంపేంట సీస్తునుకాడ J జన్నీ కి _వెల్లించును, ఈసనిస్తునశే 

“ నిత్యవార ) మని "పేరు, గడువుకాలమునకు తరువాత * కనోమ్ చారు ) 

ఆప్పీచ్చిన పెట్టుజకిమొ త్తమును మరల *కనోమ్ డారు న కిచ్చివేసి 
6 జన్లీ తి భూమిని స్వాధీనము. ఛేసికొనవచ్చును, ఈగడువుకాలములో 

6 కసోక్ దారు ) సాంతసౌమ్థు కర్చుపెట్టి భూమి నభివృద్ధి చేసినను 
ఆట్టివ్యయమునకు చెట్టిప రిహోరయు నియ్యకయే “జనీి లం “కనోక్ 
చార్జ*మ భూమియంధుండి తొొలణగించునాచార మొకప్పు డుం డెడిది, 

అట్టి య న్యాయమును నివారించుటశే ' “మలబారు మ నెంట్కుఇం వ్ర 
వెంటు ఆష్ట అని ఒకచట్ట మేర్చడిసది, 

6 కనోక్ పద్ధతిని అమరకపలీచినభూములకు “జనీ? ' 

భూమిని స్వాధీనము చేసికొనవచ్చును. 1 జన్మీ” మటియొకనికి భూడాన 
పూర్వకముగా నుపకారము . చేయందలంచినప ప్పుడు కాని లేక తన 
యొద్ద “పెకయు లేనప్పుడు కాని. 6 మేల్ ఛార్త్) ఇచ్చుచుండును, 

శెండవసందర్భమందు _ 6 జన్మ + కముల్త్బా ర్త్దారు వలన కొంత్ర 



౨౫౦ 

నజరానా పుచ్చుకొనును కాని యది దస్తావేజులో నుదాహరింప6 ( 

బడదు. ఆచారమందు 6 జన్మీ "లు దర్త్ధ ముమాంద మొదటి. “కనోమ్ 

చారు నకును అతనిసంతతివారికిని డువుకాలమునకుం దరువాత 

మరల 6 కనోమ్ ? ఇచ్చుచుందురు, అట్లు చేసినప్పు డెల్ల స్వల్పమయిన 

నజరానా (Renewal fee) తీసిక్రొనుచుందురు, 

- ఓకులికనోము? =“ కుళికనోమ్ యొక్క "స్వభావము 
కొంచె మించుమించుగా “కనోమ్ ' వంటిదే. అయితే వీడుభూ ముల 

(వీనిని * పరంచా” అందురు) నూతనముగా నేద్యములోనికి( దీప 

కొనివచ్చుటకును లేక చెట్టువేసీ పెంచుటకును ఇయ్య(బనుకౌలునకు 

“ కుళికనోమ్ ” అని జేరు, "అట్టికాలుదారునకు క కులిక్రాలుడా ) రని 

పేర, ఊ త్తరమల బారుజిల్లాలో ఈపద్ధతి హెచ్చుగా సమలులో 

నున్నది, ఆజిల్లాలో 6 గల త్రో యలు, ముఖ్యముగా కొబ్బరితో (టలు 

“కులికనోమ్ * పదతినే అమర్చంబడియున్న ఏ, 
ధి 

(౨) తనఖాపద్ధతి . 

బత్తి ఇను “ఒత్తి”, 6 పరివర్హం”. అను: 'కనఖాపద్ధ | 

తులు వివరీంపంబడును, ఒత్తి” అనునది ఆం ధ్ర 'దేశమునం దమలునం 

దున్న స్వాధీన పుతనఖాను పోలియున్న ది, ధూమిమోం ప పండినపంట 

యంతయు వడ్డీ కింద 6 ఒ త్తిదారు *( అనలా. స్వాధీనపుతనఖా 

దారు )నకు చెందుచుంకును, బన్నీ: అసలుబాకీ తీరుమానము. చేసి 

తనఖా వదలించుకొనవచ్చును. “కకక”. లోవ లెం గాక (ఒత్తి త్రి? 

లో భూమియొక్క సంఫ్రూర్షమయిన విలువే - క జన్మీ అప్పుగా 

ఫుచ్చుకొనును. 6 కన్లోమ్ ఏలోవ లెనే పర డ్రైండుసం వత్సర ముల 

లోపల తనఖా తీర్చి భూమిని స్వాధీనము చేసికొన వీలులేదు. 

6 జన్మ? తనఖాలో నుంచినభూూమి. 'నమ్మదలంచుకొనినప్పుడు ' ఒత్తి 

చారు ఏనకే మొదట ' అమ్షంజూపవలయాను, 6 ఒత్తిదారు కొనలే 

నప్పుడే: ఇతరులకు చాని' నమ్మవలయును.. 

మజీకొంత అప్పు. కావలసీయున్న యెడల ముందుగ. “ఒత్తిదారు చే 
_ యడుగవలయును, ఆతం దీయ లేనప్పుడే యికర్రులయొద్దను: ప్రచ్చుకొన 

. "వలెను, వ. 

“పరీవర్హం? 1 క 

అంత వెలయు 

పొందుచున్నాయ.. - rs a ms ' వ 

( క్ ) శాశ్వత పుకొలు 

కీయంజడుకాలునకు “అనుభవ ? మనియు తక్క్కనజాతివాని: శీయంబడు 
కాలును. “అడిమ' యనియు శే పేరు, స. ఈ శాశ్వత పుకాలు రద్దుపటుచు | 

ఓజనీ నీకి ఆభ్రూమిమిందశే. 

పరీవర్త? మనునది శ బత్తి వలెచ్చే, భూమి. 
విలువకు తనఖా అయియున్న ది. అయితే 6 జన?" తనఖా. తీర్చి 

భూమిని స్వాధీనపలుయుకొనునప్పటికి భూమివెల యెంక: 'యుండునో | 
పరివర్పందారు. 3న క్రీయనలెమ్మ అనంణా నడువు | 

కాలములోపల భూమికి నెల "ెరితినచో ఆలాభమును పరివర్తందారు 

labar * Tenancy Act, Na, వ of 1930). 

[టకు వీలు. లేధు... కాలుదారునక్షు వార సుల్లు లేనప్పుడు (.బేవారస సయి 

' నప్పుడు ) భూమి మరల 6 జన్నీ ౩ కుటుంబమునకు చేరుచున్నది. కాలు 

' దారు, భూముల, 'నశ్యా కా శాంతము. వేయయాడరు." అట్టు వేసీ 

నచ్యో. 6 జన్లీ భూములను స్వాధీనము ేసికొ నవచ్చును. _ ఆవిథ 

మున భూమి " పాందినవానికి ఎట్టిహక్కు_: నుండదు, ఆయితే అన్యా 

కాంతేము జరగినప్పుడు .కొలును ' 'రద్దుపజీది భూమిని స్వాధీనము. చేసి 
కా. 

కొనుహక్క "హైకోర్టుకీచ్పలవల్ల కొంట్రవజుకు తగ్గింప(బకినద* 

అన్యా క్రా క్యాంతేము. జరగుబకు, వూూర్య్టశు (జనీ దాని నభ్యంతర పెట్ట 

| వచ్చును. ఇట్టే మభ్య ంతర మును పాటింపక శాళ్యతపుకాలుదారు అన్యా 

క్రాంతము చేసినచో 6,జన్షీ? దానిని రద్దుపటీచి భూమిని స్వాధీనము 

ఛేసికొనవచ్భ్చుమ._ ముందుగా కల్ల జన్మీ వల్ల ఎట్టియభ్యంతరము లేక 

అన్య్యాక్రా కాంతీము' జరగిపోయినచో 'కరుపాత “జన్రీ ? తకరరు చేసిన 

అది చెల్ల దనియు అన్యా క్ర క్రాంతము  న్లిరపడు "ననియు కీచ్చలు 

నిర్ధారణ చేయయకినకి, ee | oo 

మలచ్లారు బనెన్సీ చట్టము | ae 

. సెనీ'చెప్పి నసంగశులనుబట్టి... అమరకమూు పొందినవారికి. మల 

యాళ్ల దేశమునందు భూమిలో హాక్కు_లు తేక్కు_వ యనియు, * జన్మీ 

లకు తమయిష్ట్రరు.పకాకము- వారిని తొలగించుటకు హక్కుంె 
ననియు శేలుచున్నది, ' *చెరుంపట్టం దార్థ ను ఇష్టము వచ్చినట్లును, 
6 కరలిక్షసోండార్ల న్కు * ఒత్తి”, '“పరివర్తంి డార్భను గడువుకాలము 
నకుల 'బెదప సొమ్ము ఇెల్లీ ంచియు భూములలోనుం డీ తోలగంపవచ్చు 

ననియు : 'శేలుచున్న ద అనగా 6 జన్మీలు : మన ప్రాంతములందలి 

జమిోకదార్గ వలె పెద్ద భూస్వాము లయినను' వోరీ నో ౦ద' రైతు 
టి 

లెవ్వరికిని 'శాశ్వకపుజిరాయితీహామ్కలు లే వని విశద మగుచున్న ది, 

ఇది. మిక్కిలి చమమస్థితి, : మలయాళ దేశమందు కసోమ్దార్లును, కులిక 

నోమ్ దార్లును ముఖ్యమయిన నై తులు. వారు 'సంశునుందు పలుకుబడి 

కోలభారును, అర్థికము గాంగాడ _ఊప్రప త్తి కలవారును అయియు 

వాషర్. మటీయు: వారిలో స్కంద డు 'విహ్యోవంకులును, 'స్వాతం 

శ్రే శ్రే గన్ళక్రలవారు. నయయున్నారు, అకక వారు _కొన్నిసంవత్నర 

ములనుండి తమకు భూములలో శాశ్వత వృజిరాయితీవాక్కు_ లుండవ లె 

ననియు క్ 9 EF వారియిష్టానుసారము తమ్మును భూములలో నుండి 
చాన ఖ్ 

ఫొలలాంచ్రుటు" అ న్యాయ్య 'మన్నిము?. 'ఇందున కనుకూలమయిన చట్ట 

మవసర మనియు. తేవ్రముయ్లో. యాందోళనము. సల్బు చుండిరి, 

కయ్టాందో గనమయొక్క ఫలిత మే ' “మలబారు: చున్నీ చట్టము (Ma- 

వ మము లా 

౨. (న ఈవట్టైము ఓకనోమంలు, శ భలికకగేము? లు. శ పరుంపట్ట 

_ శాశ్వతే పుకౌలు $= ఇదివజికు చేప్పినప్ర పృకారేయు. మ... బ్రావో "ల ము "లప్రము: కుడియికువ్రు: అనగా నివేశన్గములకునునూ త్ర, త జే. ; వ ర్లీచి 

కీయయడు శాశ్వత పుకొలునకు *బృవాస్వ ? మనియు ఫమానజాతివారి చాను తక్కిష్మాన శండున్తిద్ధయలమున్ల అమిరక ముఖ అనరా కుల-త్రి' సె 

సీపరివర్మ 0) _అను తనఖా _ అమరక్షముల్రక్లున్లు బుక క్ష్టకయులకును 

కత్తీఫిభర Po oR DLR ees నలా 
ఫలి. " we. 

e§ 



అనురకము 
చట్టమువలన : భూమిని సోంకేముగా నేద్యము, చేయువెరుంపట్టం |. 

దార్భకు ఒకవిధమయిన శాశ్యత పుజిరాయితీహాకు_ కలీగనది. 'అతండు ' 
సిస్తు చెల్లీ ంపకతప్పిపోయినప్పుడున్ము భూసాగమికి భూూమేయందుహన్క్కు ' 
లేదని' వాదించినప్పుడును భూస్వామికి నిజముగా తొను సౌంళముగా |, 

వ్యవసాయము చేసిక్రా నుటకు భూమీ. అవసర: . ముయినప్పుడును తక్కు. 

6 నెరుంపట్టందారు ? నిప్వుడు ' చట్టము ప్రకారము భూమియందుండి 

పట్టం దారు * భూస్వామికి న్యాయ్యమయిన సిస్తు చెల్లీ ంచ్వుచుండవలెను, 

న్యాయ్యమయిన సీస్తును నిర్థారణ చేయుపద్ధతుకు చట్టమందు వివర ' 

ముగాం చెలుప6జడిన వి. ఈనియమములకు పడి 

తనకాలులో. నున్నభూమి నిష్ట ప ల క్రుయా! 

కము చేయవచ్చును, . చట్టమునందు. ఈహక్కు_లు "స్వయముగా వ్యవ 

సాయము, చేసీక్రాను * వెరుంపట్టం దార్డ "క్ర కోలుగ (జేయయబడినవి: ఆభా 

రమునుబట్టి తదితరులకు చెరుంపట్టంచారులు = కనోమ్చార్డ తో కల 

ముగా నుందురు, . 

కనోమ్ దార్ల కుకూడ శాశ్వత ఫుజి రా యితీహక్కు_లు కలుగ 

జేయ(ఖజినవి. కనోమ్దార్భ ను స్రూర్యమున లె తొలథించుటకు గాని, 

గడువుకాలమునకు6 దరువాత ఈ కనోమ్ ) తీర్చి. 6 జనీ న్మిలు భూములను 

స్వాధీనము చేసికొనుటకురగాని వీలులేదు, అయినను' ళనోక్ ?. సొమ్ము 

దశ్షీ ణమల బా రుజిల్లాలోో భూమియొక్క_విలువలో నూటికి అవద. 

భాగములకున్కు ఉత్తరమలబారుజిల్లాలో 

తక్కు_వకానియెడల అట్టి 

6 కసోమ్ దారు ౨. చట్టమునకో పు 

క సాలీనసిస్తు *ను, 

వలెను, * మిచె వారము నకును నజరానా ( Renewal Fée) కును 

భూమి జవాబుదారీగా నుండును, ఒక [గవర్న మెంటు రెవిన్యూతప్ప 

ఛభూమిమో (ది యుతర బాధ్యత లన్నియు ఓ మిచ్చెవారం 9. నజరానా 

లకు లో యబడియుండును,  కనోమ్చారు ? ఈక్సి 

కారణములవల్ల తప్ప వేజువిధముగా భూమియఫదుండి తోలగంపం 

నలువది ఫా గములకును 

5 కనోము లకు". శొట్టము వర్తింపదు, 

పూర్వమువలెనే  మిచ్చెనారం 3, అనలా 

. భూమి భామందునకు. 

వాదించుటు, 

౨, భూమిని వ్యవసాయమున కనుపయా క్ల క్ర ముసనట్లు చేయట, 

క. నజరానా యిచ్చి “కనోము ను మరల ప్రచ్చుకొనక 

ఈ భూమిఖామందుయొక్క_ వాక్కునకు భంగకరముగా ఇత్ 

రులు ధాన న్నాక్క క మించుకొనంగా. నుశే పేక్షచేయుటు, | 

2 కకనోమ్ ? గడువుకాలము ముగీసినవిదప క జన్మే? ' ట్రపౌంక 

స్యరహాయమనన భూమి. యవసర మగుట. ' 

చంప ట్లందారు 

ప కారయ ఇతరులకు డానవి యాది 

జరానాను (Renewal Fee ) చెల్లీ ంచుచుండ | 

ంద నుదోహరించిన 

గా 
వ. ముబ్దని] 'యనునది భూమి. కనినతరువాత “నేర్చడినపద్ధతి. 

1. 'హూమిమాట వాస En సంవళ్ళరమలకునూ శ్ర, త మే కవు లిచ్చుపద్ధతి < జెయిద్దనీ ) ' యందురు, 
c జా | 

శ. ] భూమికి నెల పుట్టుట, హెొచ్చుట, తట 

హీందుసరాజాల కాలమందును 

౨౧ 

రీడుభూములకనోములకు ఈచట్టమా వర్తి౧పదు; 

ల. కుడియిరుపు: 

 శకుడియిరు)ి పనంగా రె తు కా జ్రద ముండు నిల్ల 'చానినంటీ 

యుండు నివేశనమ్యు దానికి సంబంధించిన యితరస్థలములకు 

హక్కులు. ఈచట్టముపల్ల ఇట్టి 6కడియియ పులో నై ల తుగాన్సి అతని 

1 కటుంబమువారు కాని పటే శక తకు “మయ కాకుండా 'నివసించుచుండిన 
శొలయంచుటకు ఏల్లం లేదు. ఒక్క_సంవత్సరపుసిస్తునక హోమో యియ్య | ౦బమువా పదం నో రా 

| | 1 యెడల దాని రీదున్లు మి మందునకు ఇల్లీ ంచి నిర్శంధముగా.6 

వలయు నని భూసార్టమి.* చెరుంపట్టందారు”ను కోరవచ్చును, *ఇెరుం || ' ఖ్ భూమిఖా బె 
] గొనవచ్చును, అట్టిఖరీదును. ఒక్కసారి. యియ్య లేకపోయినవో 

| పండ్రెండు _ సంవక్ళరశ్రవాయిదాలతో నూటి కర్ణరూపాయవడ్డిత్' 

చెల్లి ౦పవచ్చును. 

ఈచట్టమువలన మల్పభారురై రైతులస్థితి పూర్వముసకం కు చాల 

వజికు బాగుప పడినది. ఇంకను ఎక్కు_వహాకో రై లు కావలె నని 6 బెం 

పట్టందార్లు నూ 6 కనోమ్దార్లు ను. ఆందోళన సలుపుచునే 

యున్నారు. 

. దక్షీణకన్న డదేళమందలి భూమీ ఆకు కానొకప్పుడు మలయాళ 
చేళసు లగు నాయర ర యనుభవమునందు 6గహాడ నున్న  ట్లగపడు 

చున్నది. కన్న డచేశ్రమునందలిభూ మియ ౦ య శాళ్వత ప్ర హక్కు గల 

నేద్యగానికి . “ ముజ్దిని ) అనీ పేరు. ఒకరై కేసిస్తునకు స్రూర్వమున 

నుండియు ' వ్యవసాయము నం దుండినక్టిక్తిదె కాని, కొ, త్తగా వ్యవ 

సాయము' చేయయిడుచున్న ట్టిదిగాని అగు భామిని దహ టక వంశ 

పారంపర్యము 6 వలత్రి అని 6 ముద్ద * ఊజఉదమయమున కర్గము, శాశ్వతపు 

కవులు కలిగి, భూమినుండి తొలగింపణబడకర ండ కృషీ చేయురయిళు 

6 ముజ్దని-గారు * అని 'పీలువయుడును, కొంత నామ పుచ్చుకొని న్యవ 

సాయదారునకు కవు లిచ్చుపద్ధతి ₹ అర్ధ మయా న యందురు. ధాన్య 

రూపముగాలగాని, ద్రశ్యయాపమగాలాని భూమిపె సిస్తు వనూలు 

చేయుపద్గతి దక్మీణకన్నడదేళశమునం దున్న్టటె. కాని ఫలసాయములో 

కొంత భోగము పుచ్చుకొనుపద్ధతి యెన్న్డ౭డకు నున్నట్టు తోందదు, 
ఈళముజ్దని రై తు “నాయర్ ముద్దని యనిరము కనడ్ ముద్దని యనియు 

శెండువిధములు: నాయర్ మద్దని యనునది ఫుఠాతనపదతి, కన్నడ్ల్ 

కొన్ని 

౩B రై తువారీఅనురకచ్చప ద్ధతి చేయయడున కూ డంతకుం బభూర్వము 

తరువాత మహమ్మదీయరాజులకాల 
“మందును నై తులకును ఛూస్యాములకును. పూర్వాముననుండియు భుక్ట 
ములో నున్నహక్కల గనే యద్యా కకననుంాలు సాధ్య మగనంత 
' విక్ _గమనించియే భూమి నమర్చిరి,.. 
' రాజుల, ప 

చుథమమున హీూంచూ 

ప్రభుత్వకాలమందు కృషి.కి6 కనభవన మ అమికముగా నుండుట 
1 వలనను" భూమి నంతయు నేద్యములోనికి ౬ ట్ి సికొనివచ్చుటకు బాలి 

= | నంతమంది చైతులు లేకపోవుటచేతను . చ ,టోపయోగముకిొటకు 
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మాత్రమే కావలసీనంత ధాన్యమును పండించుకొనునవసరము కలిగి. 
యుండుటచేతను కృషికరులు తమళ క్రికిం దగినట్లు తమకు వలను 

పడినంత ప్ర దేశమును మ్యాత్ర్ చు వ్యవసాయము 'చయుచువచ్చిరి. 

అకాలమన భూమి నేకీరచువారు గానీ భూరూప మైన తఆగ్టీని 

సరిపొదిం చుకొనవలయు ననీ యాస క్తి కి పడువారు గాన్సి భూములు కొను 1. 

వారు గాని యుండుట తటస్థపడ లేదు, అట్టిసముయమందు పంటలో ' 

రాజుభాగమునునూ త్ర తము రాజు వసూలు చేసికానుచు కర్ష కుండిచ్చ | 

| వచ్చినట్లు భూమిని న్వేళ్ళ గా ననుభవించునట్లు అవకాశ ముసలచు 

దీయ ప సృభుత్వ కాలమున గాని రై తు గాని భూస్వామి. గాని భూమిక వచ్చిరి. అందువలన భూసి సేద్య మైనకొలందియు రాజునకు ద ద్రవ్యము 

వచ్చుటయా -సీకారణముచేత నయినను భూమి నేద్యము కా౬బడని 

యప్పుడు రాజునకు 

గ్రామములు: శెండువిధము లైన వనియు, 

ణి ఆగ్రా 

యులకు హక్కే_ర్పడిన దనియు నింతకకము న్నే చ్రాయయబడేను, ల్రామస్లు 
థి | 

 లావిధనముగా భూమియందు హక్కు భే క్తములు కలిగి బేశాచారమును 
బట్టి సంచరించుచు , తేవుతేము.. ప్రానుక్యకహోరమంను తామే నెల 

చేర్చుకొనుచు రాజులకు లోయిడీ డిరి, తరువాత నుహమదీయుల 

కాలములో గాడ శార్వస్తోజ్ఞకలి మార్చి వేయక పంటభూముల 

మిద స్స్తు వనూలు . చేయుటకు కొన్ని కొ త్రీ పద్ధతులనుగూడ 

నమలులోనికి దీసికొనివచ్చిరి.. ఈకాలమున వ్యవసాయము చేయు 

చారు వృద్ధి యగుటబయ్ము భూమిపన్నుు మిక్కిలిగా హెచ్చింప. 

బడుటుయు కొంతమంది కయినను భూమి. సంపాదింప వలయు నను 

నాసక్తి కలుగుటయు సంభవించినది, . మహమ్మదీయుల ప ప్రుభుత్వకాల 

ములో భూమి లేనివానికన్న భూమి కలవాని కక్కు_వపరపలియా 

గౌరవమును గలుగుట. తటస్థపడెను.  రొక్క_యాప, మైన ద్రక్య 
ముంత "యున్నను భూస్వాష్థ్యము. గలవాని  శెక్కు_వ గౌరవ 

ముం ెను. ఈకారణములం బట్టి కందజకు భూమి సంపాదింపవలయు 

_ననుకోరిక పుట్టుట కవకాళేము కలిగినది, . అయినను భూమిప న్ను |టకు పూక్కు కలిగియేయుండి నని చెప్పవలసియున్నచి, . నుటీయు 
మక్కలి "హచ్చింపయిడుటచేత నేద్యము. సేయుటవలన లాభము లేక 

భూములను వదలిపెట్టవలయు ననుతలంఫు. కలవార లేకు లుండిరి, 

లెనీక ప ప్రయత్నములు చేయ నారీరఖిరచిరి. 

కును తులు భాగ్యవంకు లగుటకును, రాజులకు విస్తారవ. ద దృన్యము 

వచ్చుటకును . భూమి వాచ్చుగ నుంచిపద్గతులమో (ద సేద్యము చేయంబడు 

టే ముఖ్యకారణము, ఈవిషయము:. "మహమ్మదీయ ప్ర ప్రభువులును. వారీ 

యుద్యోగ స్థ సులును గృహీంపకపో లేదు, అయినను నిప్పటివలె ధాన్యా 

దులకు ధరలు శేకహోన్చటవలన చెంతృప ప్రయత్నము చేసినను అభి 

రుచితో వ్యవసాయము "ఛేయవలె ననునాళమా, తీయు రైతులకు చాల 

కాలమువజుకును లేకపోయెను . 

(దృవ్యము శాకపోవుబయు కటన్ధించు చుండెను. | 

గ్రామముయొక్కం స్థితి ననుస ] 
గామమునకో సం బంధించియున్న పంటభూమియందు లాను 

సాధ్య. మననంకవణకు భూమిని 

అమరకము 

సాసచేయునట్లు రైతులను ప్రోత్సాహాపణిచియా, నిర్బంసపజిచియు 
భూములు . వదలి పెట్టకుండ నభ్యంతర ములం కలుగంజే ము .మహమ్మ 

దీయప్ర ప ప్రభువుల క్రి (క్రించియుద్యోనళ్టు లేకసాధనములతో బలంపీధను 

ఛపనతులమాయ భూమి నమరకేము చేయుచువచ్చిరి, - మహమ్హదీయ 
ప్రభన్విశాలయన నేద్యము చేయుట క్స్ట్రము లేనప్పుడు - గాని. 

నేద్యమువలన , లాభము లే దనీ తోంచినప్పుడు గాని రైతు. భూమిని 
వదలి వ పెట్టినట్లును, అట్టి ఏడుదల ._ మహమ్షదీయ ప ప్రభువు 
నట్లును కనిపింపదు,. సాంమారాజులపరిపాలన కారమునంగాని మహమ్మ 

'లంగీకరించి 

న్నీయనప్పు డట్టిపన్ను అతనిచరా స్తీ. నమ్తించికాని అతనిని దండించి. 

శెజసాల నుంచీ. శిక్నీంచికాని బాధ ఇట్టి రని వినియుందుము గాని 

భూమి: జపువేని సిస్తు వనూలు చేయు పద్ధతి యున్న ట్లు వినము.. కాని 

షుందు-రాజులకాలములో భూమిని (క్ర్యయవ్నిక్కయపటజుచువాడుక 

తక్కు_వగ నుండినను నుహమ్హదీయ రాజ్య సమయ మునమ్మాత్ర, మక్క 
డక్కడ, భూము లమృుకొనుపద్ధతి సర్కా_రుభూమిని 

జఫ్తుచేసి అమించుప ద్ధతిమా, శ్ర, మంత గా. గన్చింపదు, 

హూ బ్చినది, 

రైతులను తొలగించుట = 

వారసులు . లేక ఛనిపోయినవాని( ఫౌతి )యొక్కు_ కాన 
యూరు విడిచి పాటీపోయినవాని(ప రార్సియొక్క_ కాని భూములను 
దప్పం దక్కినవాండ్ర, భూములను. సర్కారు త్రీ సికొని యన్యాక్రా 

తము చేయంపద్ధతిహాడ మహముదీయుల కాలములో నైన నంత గాం 

గానిపింపదు. రాజ ద్రోహులు, “గొప్పునేరమును" జేసినయప రాధులు 
శిక్షీం పంబకుటయే శన వారీిభూ ములను మహమ్మదీయ కు ప్రభువులు టీని 

కొని యితరుల కచిత ముగా నిచ్చుట గాని, సీ విస్తు కట్టి 'మచ్నుట గాని 

వాడుక. కలదు, దీనిం బట్టి యోజింప (గా వై తు. 'భూమిపన్ను చెల్లి 0చు 

చున్నంఠపజకుం. దనభ మిని న్యేచ్ళగా కృషి చేసికొని అనుభవించు 

రైతులు సాధారణముగా 'భలన శ్రర మైన :మంచిభూముల నుంచుకొని. 

"తక్కిన నీరసభూములను బరిత్యజించువాడుకకూడ నుండియుం, డెను. 
భూమి సేద్య మయిన క్రొ లందియు తమకు ద ద్రవ్య మెక్కు_వ వచ్చు నను 

నాళచే సాధ్య  మగుననంళేవల. కెిక్కు_వభూమిని సాగుచేయిం చుట ! 

కమర్చవలె. నని మహమ్మదీయ ప, భువులయొడ్డ నున్నయుద్యర్యేగ్థు | 

“కళ్ల మభివృద్ధి 'ఇెందుటే | సేద్యము నేయుటవలన లాభ మున్న భూములను విశేవవ్యయ ప్ర భయా 
సము లక్క ఆఅ లేకుండ లాభమునకు వ్యవసాయము చేయంయదగి నభూము 

'లనుమా శ్ర మీ వ్యవసాయము చేయాటకు. రైతు లీచ్చగించుచుC 

దక్కినా మాలను నిరాకరించుచుండిరి. కాని మహమ్మదీయ ప ప ప్రభువులు, 

భూమి నంతయు మం చిస్థితిలోనికిం దీసికొనివచ్చి. అన్ని విధము లగు 
భూములను. 

"మును గ 
.లసటకుం దగినయు పాయ ములను పన్ని | ఆయాపాయమాలను నెజవేద్భు. 

పెక్కు విధములయిన అమరకముపద్ధతులు :' “కారణము 

లాభము లేనిపని చేయుట మునువ్యస్వఫావము కాదు. కావున 

నేద్యభప అంచునట్లు ప్రోత్సాహము. 'చేయుటవలన లాభ: 

గ్రహించి, అందువిషయమునల.. దమయ ద్రేళములు ఫఫరీకృతము 



అనురకము 
బక తగినవరతులతో అనేకవిధములగు . నమరకఫుపద్ధకుల - శేర్చటిచి 
ఆయాపద్ధతులమింద నమరకము చేయుచువచ్చిన యే శువునుబట్టి 
ఒక్క వై శువారీయమరకపుపద్ధతియం దే య నేకవిధములగు నంత్ర 
శ్ళేదము లుండుట కివకాశములు కలిశనవి. నులీయు జేశకాలపాత్ర, 
ములనుబట్రియు ' 'నాయాబేశములయందు భూమిసిస్తు' వసూలు చేయ 
మూర్చ భేవములను, ' మర్యాదా 'భేవములను బట్టి యం, సాధ్య. 'మసనంత 
మట్టున కలజడి లేకుండ సి సిస్తు వనూలు చేసికొనుటకును ' హెచ్చుగా 
భూమ్. నేద్య మగుటకు ప్రో శ్సాహాపబుచుటకను చి తులయొద్దనుండి 

స్వయముగా సిస్తు వనూలుచేసి కొనుకస్టమ:లు తగ్గించు కొనుటకోను 
'తొలూకాదారీ గ్రానువార్సీ జమికాదారీ మొదలగు కొన్ని పద్ధతులను 
గూడ మహమ్మదీయ లవలంబించిరి, . 

ఆకాలమున ' 'అక్బరుచకృ, క్ర వర్తి ర్రి రాజ్యమునకు వచ్చునంత్ వచుకును 

భూమిని బరిశీలించి ఫలవ _త్తీనుబట్టి  'సిస్తు. 'నిర్భ యించి ఏవిధనుస 
సెటిల్ మెంటు ను మహమ్మదీయ రాజులు చేసి యాం డకపోనుట 

వలన తత్కాాలోపయు క్ర రమైన అ;నేకవిధములగు చేర్చాట్లులు చేయ 
వలసివచ్చి నది. ఆనేతుహినూచలసర్యంకమ+ హీంమూ దేళ మంతేయు 
నొక్క_నియేలుబకియం బేకకాలమున నొక ్ క_నియధీనములో నికి 
వచ్చియుండ లేదు, దేశ మంతయు * భిన్న భిన్న రాజ్యకులుగను ననేక 
రా ప్ల ములాగను విభజింపబడి యుండుటచేతనుు, ఓకొ_క్క. 
రాజమం దొక్కొ_క్క రాజు చేలుబడియం దొ'కొ_క్క_పద్ధతి ననుస 

కంచే ప్రజలకు భూమియందు వాక్కు_శుు' ఆస్టియా నధికారమును 
నేర్చడియుండుటం బట్టియు, నొ క్కకేరాజ్యకును, ఒక్క_శే రా వ్ర 
మును నశేకప పృభువులపొలనకు లోబడి య్యా నేక్షవిఫములగు వ్యావ 

పోరిక భేదయులను జెందియాండుటచేత ను వూర్యవుపద్దతు. లెంతగా. 

మార్చకుండం గాపాడ(బడుచువచ్చినను కొన్నిమార్పులునూ,శ్రను 

రాక థప్పవయ్యును, అమరక ఫుపద్ధతులనుగూర్చి యోజిం చునప్పుడున్యు 

తద్విహ యక వ్యవ హారములను ' విమర్శిం చునప్పుడును, ౬. 

సునం దుంచుకొనకతప్పడు. ఆంగ్లేయులు హీందూబేశము' నంతయు 
జయించి స్వాధీనపజిచికొని రని కాని బలాత్కారముగా నూడం 

దీసికొని-. రని కాని బహుమానపూర్వకముగాం బొంది రని. కాని. 
చెప్పుటకు వీలు లేదు, ' ఈదేశ మంతయు. నొక్కపర్యాయముగా. 
నాంగ్లేయ. చ, భుత్వమునకు6€ జిక్క లేదు, . ఒకొ_క్క_ రావ 

బడిలోనికి వచ్చినది, . అందువలన పొందూదేశమునందలీ. రావు 

విధము. లెనవి, మహమ్మదీయ ప ప పృభుత్వకాలమందు వాడుకలో నున్న 
అమరకపుపద్ధతు అన్నింటిని వీరు మార్చి వేయ లేదు. ఆంగ్లేయప ప్రభుత్వా 

న రంభధివములరాళ మహమ్మదీయులయమరకపఫుపద్ధతులనే యనుసరించుచు. 
భూామసువివయమున 'భూస్యాములకలల వాక్కు. తమస్వ దేశ : మగు. | 

Pree చైతును తొలగించుట సంభవింపదు, భూమి 
నింగ్లాండు చేశములోని,. “వాక్కువంటిదే.. యని. 'శ్రనుపడి _ కొన్ని 

జ | 
మొకొక్క-నిధముగా నొకొ._క్క._సమయమునం డాం గ్లేయులయేలు (౧) వ్యవసాయములో నున్నప్ర ప బేశము.. 

| 

. ము 
వ లంబట్టి 'త్యాకుయులయందు మార్చు 

బడుచున్న భూమి కొంతయు, 

| మునక దూరమున 
పబు విధములగు కక 

అమరకపు ఖేదములను విమర్శిం చునప్పుడును ఈ విషయమును మన. గ్రామస్థు లుమ్హడి గా ననుభవింప(దగినట్టి వియు సేద్యము. చేయందగి 
' నట్టివియు నస ప చపృజేశీయలు గాక (౧) నేద్యములోే నున్న ప్ర, దేశమ్ము 

9౫౫ 

మార్చులను జేసిరి, వివిధము లగురా స్త్ర ములయందు భూస్వాములకు 
భూమియందు6 గలహాక్రు_ . సాధ్య మగునంతవజకు పరిశీలించి వారి 
వారివాక్కు._లకు భంగము కలుగకుండ నాయారా:వ ములకు. దిన 
విధమున శ్రానుములస్వ భావముల్తుహాడ గమనించి మరక పుపద్ధతుల 
“నేర్చటేచిరి, మ. ల. శన 

గ్రామము 
కాయట్టి యిప్పుడు మన మునురకయువిన యమున యోజించు 

నప్పుడు హీంనూడేళమునందలి యన్నిరా మ్హ్రుములయందును అన్ని 
ప్ర, దచేశములయందును అన్ని జిల్లాలయందును వాడుకలో నున్నపలు 
విధము లయిన అమరకపుపద్ధతులను యోజించుచు గ్రామస్వభా 

చెందిన అమరకపు భేదములం 
గూడ నిర యిం పవలనియున్న ది, సీస్తు _(రివిన్యూ). సంబంధ మైన 
వ్యవహారము నకు శ్రైమము ప్రధానాంశము, ఆ గ్రామమునకు 
సంబంధించి శ్రామస్థు లిండ్లు కష్టుకొని కాంఫుర ముండు ప, దేశము 
కొంతయు, నత్తం, గ్రామకంఠం మొదలయిన చర్ల తో ప వ్యవహ 
రింపయకుప ప (ప్ర, దేశము కొంతయు, చెజువులు, నూతులు మార్గమూల్ళు 
పుంతలు 'పోరంబోకులు, శేశానభూములు, ధాన్యము 'నూర్చు 
కొనుట శేర్పడినప్ర దేశములు, ధిరారామములు మొదలగునవి యుండు 
(ప్రదేశము కొంతయు, ర్రామన్హు లందజయుప యో'గార్థ ముమ్తుడిగా 
వ రా. కొన్నియ్ము ర్రామన్థులపశువులు చేయుట 
కోను దిరుగుటకును నున్న ఉమ్మఢిభూమి కొంతయు,  నేద్యము చేయం 

నేద్యయనకం దగియున్నను నేద్యము 
కొకయున్న భూమి కొంతయు6. గృషమ్యర్హ తకం. దెదగినభూమి 
కొంతయు నడవి కొంతయు' నుండుట సాధారణము, ' గ్రానుము 
యొక నై శాల్యమును బట్టియు. చ్రామఖ్యమును బట్టియు - నడవి ప్ర ప, దేశ 

నుండుట దాపున నుండుటం బట్టియు వూ 
ప ప్కదేశములయొక క్కానై శాల్యము.. లుండుట సంభవించును... ఇందు 

లో 

(౨) కృహ్యర్ణ శ గలిగె కృపి చేయని, స (ప, దేశము (3) కృవ్యర్హ తకం 
_ చేందగిన ప్రదేశము, (ర అడవి __.ఈ  శాల్జీంటివిన యమన కొంచెము 
చెప్పవలసి యున్నది. 

వ్ర] 

ములయంగు వాడుకయం దున్న అనరకపుపద్ధతు:. లన్నియు. బలు. 

రె తువారీప పద్ధతి క్రి ౦ద నమరకములో నున్న గ్రా uy మములలో 
 వేర్వేజురయితులకు" క సంవత్సరముల కొకప పర్యాయము భూమి 
యొక్క_వై శాల్యమును బట్టియు. ఫలవత్త త్తను బట్టియు. సీస్తు నిర్ణయించి. 
ఆసీస్తు ఇచ్చుచుండువజకు నిరాటంకొముణా సనుధవించుపద్ధరి నొక 

పట్టాతో నీయయుడినభూమి, ఏం ' సంవత్సరమలతరువాత మరల 
"ఫేటిల్ మెంటు” సీస్తు ఏర్పాటుచేయానపుడు విధింపంబడుపన్నుు 



.. అన అన (బడును. 

తిర 

యక్క_అ లేనప్పుడు సకాలములో భూమిని విడుదలపపెట్టుటకు శై తునకు | 

హక్కు. కలదు. రైతు భూమిపన్ను చెల్లింపనప్పుడు భూమి యంతయు? 

గాన్సి అందుకొంత భాగముగాని వేలముచేని అమ్మి సిస్తువసూలుచేసి కొను 

టకు సర్కారున కధికార మున్నది. శ్లువురతులకు లోంఖిబీది పట్టాడా 

వైన రైతునకు భూమి నమ్యకొనుటకుంగా దాన మిచ్చుటకంగాని 

తనఖా "పెట్టుటకంగాని స్వాతంత్ర, ,వ్టము- “కలదు, "ఒక్కతిరు నెల్వేలి 

జిల్లాలో దప్ప తక్కినజిల్లాలలా! నిట్టిపట్టాభూములలో నీ చెట్ల యంచు? 

గూడ రైతునకు స్వాతంత్ర, బ్రమ కలదు, భూమిలా నిఖనిజములకు 

మా శ్ర ము సర్కారునకు హక్కు కలదు. వా రట్టివి తృవ్వుకొను 

నప్పుడు ఖనిజములస్వ భావమును బట్టి 6 రాయర్రీ క అనుపన్ను వసూలు 

చేయుదురు, ఇట్టిభూమియందు రెతు తన కిన మైనసస్యమును వేసీ 

పండించుకొ నవచ్చును గాని సర్కారునీటివలన పల్షిపుసాగుబడి చేసీ 
నహ్వుడుమా త్ర తుము చారు విధించిన నీటీపన్ను అధికముగా నిచ్చుకొన 

వలయును;..... ' 

ఇట్టిభూములు 'జిరాయితీభూము లనయుడును; ఒక్కక్క 
౫గాముములోని భూములను గొలచి కొంతకోంతభూూమి క్రొకొ._క్క. 

-నెంబరీగా సేర్చజుచుపద్ధతి సర్వీ యందురు, 

౩3 తులపట్టాలలో నొక్క_పట్టాలో "పెక్కు నెంబర్లు కలస. యుండుట 

గాని. ఒకపట్టాలో చేరనయొకనెంబరునం దశీకభు క్ష దారుల ర్త 
. చేరియుండుట గాని తటస్థించుచుండును... “పట్టాదా రయినరయికున 

కొక-నెంబరుభూమిలో. తనయిస్ట్రము వచ్చినంత ప్ర ప,దేళము తన కిస్టము 

వచ్చినవారికి దానవిక్రయాధికారములకో 

రిజిష్టరులోే వ్రాయుచుండుట కటస్థించును, 'భుక్త మునుబట్టి, భూమి 

కాదు, ఇంతియే కాక రైతు ఇయ్యవలసిన సీ సీస్తుమొ _శ్రము తెలియ బబు 

WU. 
_ భూమిలో సీస్తు వనూలు చేయబడు ఈజిరాయికీభూమి గాక సీ 

లేవండ ననుభవిం' పంబడుచుండునట్టిదియు, "దేవాలయములు, మసీదులు, 

గర 

నట్టివియు నసభూమలుహడం గొన్ని యుండును, ఈభూములం 
. గూర్చి. ముందు చర్చీంపయుడును,. 

యేండ్ల కొక్షపర్యాయను సిస్తు నిర్ణయించుపద్ధతి 6 న్న సెటిల్. మెంటు) 

3౦ యేండ్లకు . - రీమ్కంవకాలయనకసల | 

చేజయడిక? సేల్: మెంట్లు అ గలప్త్రామమలు శన. 

A) 

పట్టోడారు లైన | 

నిచ్చివేయుట కథికారను 
కలిగియుండుటవలనను భూములు కుటుం బమువారు పంచుకిొనుటవల | 

నను ఒక్క నెం బరుభూమి అశేకుల క్రి కింద ఛుక్షములో. _ నున్నట్లు : యొక్క సంపూర్ణ మసవాక్కునకు లో౭బడియుండును. జమికాచారీ 
శ్రానుములయందు. రయికుచే విశుదల ' 

హక్కు నిరు యింపంబడుటచేత పట్ట అంత అత్యావళ్యక మైనది చచేం గొనయిడినట్రివిగాని, మజటీ యేవిధముగా నైనను జమాకా 
' దారువళ  మైయాన్న ట్లివిగాని యగుభూములవివయముం గూర్చియు 

చుటకుమా శ్ర మే పట్టా యుపయోగము గాని అందువలన చైతున | అశాడిబం జరుభూమలనుగూర్చియ నమరఠకము చేసికొనుటకు. సర్యాథి 
కాకవక్క న. గలుగంకేయు పత మువంటిది కాదు... నేద్య వ మగు, " 

“జేయయుడిన వి 

| 8విన్యూఅధికారులు జూరీజేయునధికారప త్రికలం బట్టియు వ్యవహ 
రీంపయణడుచుండును; కాని రయితువారీ ఇటిలో' గోమెంటుయొక్క. ర్త 'జమోకొచారీ ్ రైమములలోను శాలూకాడారీ! గా ముములలోను లక్షణయలుమా త్ర తృము మార్పు. “చెందవు, 

కేక 'జిరాయితీప ద్ధతులకును. “గవర్నమెంటు, జీరాయితీ పద్ధతులకున  యములు, కుభసార్రా గ్రైమములు- మొదలస, క్యాకళ అమరకమను 

ఆఅనురక ము 

భేదము కలదు. '. వానివినయ య మాయాసందర్భములయందు. చర్చీంప' 

(౮) వ్యవసాయార్థమై మె | వ్యవసాయముల్లో లేని భూమి 

- ఇట్టిభూమి యొక ప్పుడు సర్వీ కాయకి నెంబరుగా విభజింప: 
బడుట యు కలదు, _ ఇట్టిభూమి. దర ఖా.స్తువాందం గాని. వేలము పాడి 

యెక్కు_నపాట పొడినరై తునక గాని.  రీవిన్యూబోర్డువా శీర్చలిచిన 
నిబంధనల... ననుసరించి సిస్తు నిర యించి :, అమధకము. చేయయుడు 

చుండును, 

(3) వ్యవసాయార్ష్మ తకు చేందగినభూమి.. 
ఇట్టిభూమి సాధారణముగా. సర్వీ కాయడియుండదు. కాని 

దరఖాస్తు. చేయంబడినతరువాత సర్వీ చేయంబడి సీస్తు నిర్ణ యింప( 

బడును, దరఖాస్తుదారునిపరప తిని యోజించి రివిన్యూబోడ్డువా శేర్చటే 

చిన నిబంధనలకు లోంబటేఛి. అమరక ము చేయంబడును, 

ఇట్లు కె తునధీనమ "'జేయంబడిన- ౨-3 తరగతులభూములు 
కూడ జిరాయితీభూములలక్ష ణమ? జెందును, 

. సర్మారురై శువారీ గ్రామములలో. నున్న అనాదిబంజరు 

భూములయొక్క..యు- బంజరుభూములయొక్క_యు హక్కు. సంపూ 
రముగా సర్కారుదే. . _ఇట్టిభూూమిని; రయికునకు దరఖా స్తుమొంద 
నిచ్చునప్పు 'డితరులకం యె. . నార్ర్రామస్టులకు నిచ్చుట సర్కారు 

నుత ము, . 

జమీకా దారీ గ్రాము లోని అశాదిబంజరుభూమియు జమ కా 

పెట్టంబడినట్టివిగాని జమోక్ష్- 

కారము : - జమికాడాఠుల కున్నను ౧౯౦౮వ సంవత్సరమున బారీ 
స్తు. స్తు | చేయయిడిన ఎే ప్రేటుల్యాండు ఆక్టునం దలి వరతులకుమా ఈ ము సంబం: 

|. ధించిన. ట్లమరకము. చేయయిడవలెను. 
సత్రములు, శానునౌకర్ణ వేతనములు 'మొదలుగువానికొ జి 'శీయండి “యందలి. 'జిరాయితీ . బంజరు భూములను రయితుల కిచ్చుశేర్సాటు 

' లన్నియు . - ప్రర్కా_రురివిన్యూశాస సనములలో విస్తరించి. ఇెప్పంబడియే 
_ జిరాయితీభూములమింద 30: ' యున్నవి, ఈళాసనములలో.. “రయికున.. కన్న స్వాతంత్ర, వ్రములును. 

హక్కు_లఃను ' 'భర్మా_రున “కన్న స్వాతంత్ర్యము _ నధికారమును. 

సర్మా_ రుజికాయిత్ర శోమముల' 

విస్పష్ట్రముగాలి. చేప్పండియున్నృవి, "ఆమరకపు పద్ధతు “లన్నియు 

6 స్టాండింగు. ఆర్జరుల "ను బట్టియు. 



అమర కన్ను 
జెందిన గ్రామములయండలీ.. . జిరాయితీధూములును బంజరు, . 
బంజరుభూములును. జమికొాదారీ శ్రామములయందలి యీభహూముల 
లక్షణమే యి౦చుమిరచుగాం గలిగి ముండి వాని యమరకమువిపషయ. 
మునలాడ “ల్యాండుఆష్ట ' వరతులే వర్తింపంజేయంబకుచుండును. 
నీలగిరి, వై గాడ్. మొదలగు దేశమలయందలి అమరక భీ ఫుపద్ధతులు వేజు 
విధము లై నవి, లేయాక, “కాఫీ. రబ్బరు. చింకోనో. మొదల 
తోయలు + వేయుట , కరమైన, భూముల - అమరక పుపద్ధతులు[సాడ 
వేటువిధము _లై నవే, ఈసాధారణకై తువారీ. అనురకయపద్దేకులు గాక 
సఠ్కా_రుచారు శాశ్వతము గాం. గాని, తొంబదితోమ్మి దిసంవత్సరము 
లకుంగాని వారియిస్థ ము వచ్చిన. కొన్ని సంవత్సర ములకు - “గాని 
యిండ్లు, కట్టడముల్కు ఫ్యాక్టోరీలు మొదలగునవి నిరి ర్మించుటకుంగాని 
యితరయులయిన ఖారుఖా నాపనులు చేసికొనుటకు. గాని. గనులు 
(తృన్వకొనుటకు. గాని భూముల నమర్చుపద్ధకులు గలవు. ఇట్టివాని 
విషయమున వేటువేజు-చట్టమయులును నిబంధనలు శేర్పడియున్న వి. 
అయా-చట్ట యులను, నిబంధనలను అనుసరించి అట్టివాని యమరకపువి శే 
ఫము లనులు జరగుచుండును, సర్కారురయికువారీ భూ ములయమర 

“ బొంబాయి రివిన్యూ ఆకు * అనునొకచట్టము  నేర్చటేచి ఆ-చట్టము 

నిజంధనల ననుసరించి వ్యవహారము జర పుకొనుచున్నారు, కాని మన 
రాష నుందుమా శ్ర ము దొరతనమువా రట్టినిబంధనలు, చేయక. సంద 
ర్యారేసారముళాల దాము జారీచేయూనిఖంధనలనుబటి యే. రివిస్యూ 

వ్యవహారము జర పుచుండుటచేత నీరా వ్ర మందు . .రివిన్యూవ్యవ హో 
రము కేనలము . దొరతనమువారిచి శ్రవృ శ్రి లి. _ననుసరించియే' జరపయిడు 
చుండుట కవ కాళము తటస్థ్రించినది. ఇంతియేకాక. జమౌకాదారీ గ్రామ 
ములలోని. జిరాయితీభూములసీస్తు సెంచల్బకుటకు కొన్ని నిబంధన 
లును కొన్ని మికులును ...“ ల్యాండుఆష్ట ? నందు: వివరీంచి విధించి 

కాని 30. 'సంవత్ఫేర ములతర్తువాత సర్కారు భూములు 

మరల సెటిల్ మెంటు చేంయున ఫ్ర డిట్రినిబంధనలను “గాని మికులను 

“గాని వివరించి విధించియాండ లేదు. 'రయుకువారీప పద్ధతిలో శ్ ఊలుగు*, 
“ మోశాఫిసల్ *' “ఆమానీ? అను భేదములు గలవు, ఊలుగుపద్ధతిలో 

“రయికువారీప ద్ధతిళుందువ,లె సెటిల్ మెంటుస సమయమునందలి. ధరలను 
బట్టి. కాక యెప్పటికప్పుడు ధాన్యకున కున్న ధరలంబట్టి సిస్తు నిర్ణ 

యిం పణుడుచుండును. ప స్తై మసమదామోపయోగమనిమి క్ర త ముగా 
చేర్చాటు చేయంబడిన .. ౪ పోరంబోకులు 9, 6 పుంతలు? మొదలగు | 
నవియు చెబువులు ' 'మున్హ్యగుసవియు,, నవి. నిర్ణయింపంబడి నకార్య | 
ముల కప యోగింపనప్పుడును : చ్యామోపయు క్ర క్లములు కానప్రుడును , 

సర్కారు వేలంపాటమో(ద6 గాని. దరఖాస్తు నుమింలం గాని. సిస్తు కట్టి. 

రయితులవళేము, ,చేయుచుండునాభారము గలదు, =. 

-.. 90 సంవత్సరముల కొకసారి: ళయికువాకిభూమివై. విస్తు | 
నిర్భయించునవుడు (౫ సెటిల్ మెంట్లు చేయునపుడు). భూమియొక్క | 

శల ర్లపబట్ట తరులు నిర్గ యించి, అట్టి కరూశినిబట్టియు _జ్రలాధా . ర్ 

| 

సిర్తరున్రం. జారీ చేయువాదుకనాడ కలదు. 
మెంటు] చేయుసపుడు సెటిల్ మెంటు ఆఫీసరు, . ఆకిలాలోని భూమ కప్పుపద్గతులు మొదలగువానివివయమున బొంచాయిరాజధానియందు | 
నందలి సీస్తులను విమర్శించి భూములతరములు పర్షీషీంచి 

[చుం చుండును. 

Er 

శాదిసదుపాయములను బట్టియు ఫలసాయ మమ్మ బకు ప ప్ర, జేశమనకు? 
గల కారమును బట్టియు? _ పొలములోనుండి ఫలసాయ షు మౌవలికి( "దీనీ 
కొనిపోవుట .కున్న మార్ద సదుపాయములం బట్టియు, కూలిప పని చేయు 
కూలిపాం (ద్రజీతములం బట్టియు, నంతకుమన్ను ౧౦ సంవత్సరము 
లయం దున్న ధాన్యవువెలలు దామాయినీ. చేసి దానింబట్టియు గాల 

చె వై పరీళ్యమం బట్టి సంభవింపంబోవునష్టములను గుర్తి ంచియు నేద్యము 
గావించుటక్రు రయితున కగునన్ని విధము లగుఖర్చులనుు రయితులక్రుః 
గాలవై ప పరీత్యమువలన సాధారణముగా. సంభవించునష్ట ములను పంట 
మోంతకూలి వై లౌఖర్చులును భూమి చాసచేసి సీకొనుటకను ఎరువు 
పెట్టుటకుం గాందగి నసామ్ముమో:దివడ్డీ యును లెక్క చూచి అవి పోగా 
మిగిలీనదానిలో సగము ఫోస్తము. భూమికి ప సీస్తు కట్టవలసిన దని సర్మా_ 
రువారియేర్పాటు. భూమిసీస్తు నిర ర్ల యించుపద్దతియు న నట్లు నిర్ల ర యించు 
నిధమయును. సవి సరముగా "సెటిల్ మెంటురూప్స్లోం జెప్పలుడుటయే 

క దేళకాలప్యాత్ర, త యులం ఇట్టి రివిన్యూ బోర్టువారును: సర్మారువారు 

జక జిల్లా క సెటిల్ 

లను కొన్నింటిని తనిఖీచేస్పి అంతకుపూర్య మ చేసిన సు సెటిల్ మెంటు 

సెటిల్ 
మెంటుమాన్యూలులో పల్ల పుభూములయు నున్నని బంధనలంబట్టి 
మెరకభూములంయయు సిస్తురేట్లను నిర్ణయించి సవి స్పరముగా నొకరీపోర్టు 
వాక 

Nd) 
సీ దానిని రివిన్యూ బోర్లు వారికి 'కలెక్టరుద్వారా ప౦ఫును. ఆ. 8పో 

రే “క్కీ మురిపోర్ట్య ” అందురు, ఆస్కీ_మురిపోర్టును పరిశీలించి కమ 
యి ప్రా పొయములతో రివిన్యూబోర్డు వారు 'దానిం బృచురింకురు, అప్పు లో 
డును . అంతేకుప్రార్వ యు సెటిల్" మెంటు - ఆఫీసరు సిస్తుకేట్లను నిర్ల 
యిం చునప్పుడు చేయు వాక బుసను యమం దును భూస్వాములును రయి 
శుల్గును దమతమ యా కేపణలను ఇప స్పుకోవచ్చును, తరువాత రివిన్య్యూ 

| బోర్లువారి యి ప్రాయముతో బంపంబడిన. ఈ స్కీమురిపోర్టు ను గవ 
ర్నమెటుకాకు ప పరికీలించి దానిమైని తుట్టక్తుదియు కరువును జారీ 
చేయుదురు, ఆయు _త్తరువు ననుసరించి. సిస్తులేట్లు కట్టి సెటిల్ మెంటు 
ఖాయము. చేసి. పట్టా 'లీయంబడును, మొదట స్కీ ురిపోర్టులోి 
సెటిల్ మెంటు - ఆఫీచ రు- కట్రినరేట్ల నామోదించుటకుంశాని తగ్గించు 

టకుటాని * హాచ్చించుటకుణాని రివిన్యూబోర్లు చారి 'కధికారము' 
గలదు. అందుపెని గవర్న మెంటువా' రుత్తరవు జారీ చేయునపుడు 

 కేట్లను మార్చుటకు వారి కధికారము గలదు. ఈ _యధికారమలం బట్టి 
. సాధారణముగా స్కీ_యురిపోర్టులో సెటిళోమెంటు ఆఫీసరు సిఫ్టారసు 
' వేసినరేట్లను బోర్జువారు. ె చ్చించుటయు నాశేట్లను మరల దొరతన 
' మువారు హాచ్చించాటుయ.; .సంభవించుచుండుటంబట్టి స్వయముగా 

“భూమిని జూచి పంటలు పరికీలించి స్సు స్తు'నిక్భ యించినాా సెటిల్ మెంటు 
ఆఫ్టీసరునిద్దాంక మెందూలకును. _బనికిరాకపోవుటయాం 'దటనించు 

ళ్ ఎ అక్ 



న వ 

(5) అడవి 

ఫూర్వము హీందూరాజులకాలమున - నడవికి విలువ గాని 

హక్కు గాని యున్న ట్లగపడదు, జనులకు తమయిస్థము " వచ్చినట్లు 

అడవిలో? దిరుగుటకును ఇష్టము వచ్చిన ప, జేళముల మందు. సాగుబడి 

చేసికొనుటకును కలప మొదలగు అడవిఫలసాయమును. న్వేచ్ళగా 

ననుళవించుటకును అధికార ముం జెడిది. తరువాత మహమ్మదీయ రాజుల 

కాలమందుయగూడ .. మహారణ్యములలో నిట్టియధి కార మే వ్ర 

కున్నను గ్రా, గ్రామము లేర్చడినతరువాత 'నాయా గ్రామములకు సంబం 

ధించి దాపున నున్నయడవుల శాయా గ్రామస్థులే అనుభవించు వాడుక 

కలీగినది. చానిం బట్టి గ్రానుస్థులు కమర్రోముయలకు సంబంధించి 

డాఫున నున యడవియరను వంటచెఎిక్కు కలప, ఆకలు, పండ్లు, 

కంప, గడ్డి మొదలగు నడవియందలి యాపయుకృవస్తు స్తువు లన్నియు 

న్యేచ్ళశా ననుభవించుచు( గాలము కడపుచుండిరి. ఇతర గ్రామస్థులు 

తమ గ్రామముతో సంబంధించిన యడవి. ననేభవింపకుండునట్లు నివా 
కింపపండ 'నూరకుండుటయు(' గలదు, అది చ్ర్రామస్థుః సులయిస్ట్య ముం 

బట్టియు, గా ర్రానుస్థులకక్తిని బట్టియు, నడవియొక్క_వై శల్యమవబట్టేయ | 

నడవియొక్క_స్వావముంబట్టియు జరగుచుం ణెను, 

ప జల 

ఆకాలనుందు 

" కలప మొదలగునడవివస్తువులకు ఖరీదు. తే దనియే చెప్పవచ్చును. | 

అందువలన నవి అమృకొనువాడుక' లేదు, ఇండ్లు కట్టుకొనుటకు కలప్క | 

వ్యవసాయము 'చేసికానుటకు కజ్తలు కంప 'మొదలగనవి యూ, భూమి | 

కరువు కట్టుటప పారుటాకులు 'మొదలసనవియు, గృహోపయోగము | 

నిమి త్త తము. క క్రైఫుల్ల లున్కో ఆవులను ఎడ్లను గొ స్రైలను మే(కలను 

ఊవ్రటన నడ్డిగాదము మొదలగునవియు నవి తిరుగుటకుం గావలసీ 

నంళప, చేశమును వ్యవసాయదారు కోత్యనసరము. . శ్రానుస్థు సులు వ్యవ 

సాయడా. ర్ల గుటవేతను, వ్యవసాయ మే ప్రధానవ్యాపారముగా€ 

గలవా రగుటచేతను వారీ కడవి బహూ పయు కము గాం 'గావలసీన 

వ్యవసాయడా. రగు ్రామిణుల కడమియందలీవ స స్తువులు చె నది, 

వ్యవసాయమున.. కత్యవసరమనా[ గౌవలసియుండుటం బట్టియు నట్టి 

వస్తువులు వారికి: చేకూరనియేడ ల వ్యవ వసాయము జరగ" దనుకార 

ఇ మురిబట్టి యు వ్యవసాయమున శవిన మగు నాటంకమును గలరగకుం డల 

జేయుట ఛ్ర్రామను లు తమతమ గ్లామములకో ' సంబంధించిన, యడవ్పు 

లను నేచ్ళణా. ననుభవిం చుటకు నేవిధ మగునాటంక మును నుహమ | 

'దీయప్రభువులు కల్పీంప లేదు, కాని అడవులలో _ మన్న మంచి 

గందపువృ కములు మొదల నిలవగా నెట్టమూ ్ ర 

 గొంరవజకుం గట్టుదిట్టము చేయుచుండిరి, శ Pa 

అజ రై? 

ల ..తరువాళ్ శాంగ్లోయ ప్రభుక్వ.. మార్గంభ మెనపిన్లు. శే్రు 

ముతో 'సంబంధించినయడవి నా గ్రామస్థులు న్వేచ్ళశా. _నసుభరింను 

్రైతిబంధింపక య్య్రానుమథోదేను సంబంధిం పకుండిన "పెద్ద టకం 

యడవులవీవయమున శివిధ మయినయేర్చాటును' "కమకయంచిరి: 
త్రాకుస్థులు చాలకాలముననండి 'వారిపారే ఆ గామములతో సం బంధీంచి నో 
యుండునడవుల ననుభవింఛుచుండుబవలన ానియందు. వారి కాళ! 

న కొష్టపండం టల... 

అమరకము 
| విధమయిన " భుక్తమువలన ' సంభవించినహక్కు. కలిగిగాను, ' కాని 
ర్రామముతో. సం బంధించినయడవి.. యేంత యనువిషయమునుగుజీం బి. 
యోజించి' 'నిశృయింపవలసీనయవసరము కలిగినది. (౧౮౬౫-వ సంవ 

తృరమువటికు నడవలవిన యమున నేవిఫ మెనశాసనయును చేయుటకు 

దొరతనమువారు. , ప, (ప్రయత్నింపలేదు.. కాని: అడవి పాడువడంజేయ 

కుండునట్లును శార్చిచ్చు ' 'మొదలయ వోనివలన డ్జమా కాకుండునట్లును 

నాన్ని ప్రయత్నము లప్పుడప్పుడు. శేయుచువచ్చారీ. 'ఇందువినయమునే 

నుచిత మ.ఫపద్ధతులనుమా త్ర 'చేర్చటుప లేదు. మన దేశళముయుక 

కీత్రోన్ల స్టితిని బట్టియు మనదేకీస్థులవృ త్తి తివి శేషుముం బట్టి ము నడి 

మిక్కిలి ముఖ్య మై “మెనది: అడ నవువస్థితని బడ్డి శితోన్ల స్థితియు వాతావరణ 
' గతియు. అతివృష్టి; అనావృష్టులును 'ఉర్వడుచుండు ననుసీద్ధాంత ముం 

బట్టియు, మన దేశమనయందలి 'యడవులయందు .సంభవ 'మగుచున్న 

సుక్కిలి విలువగల కలప 'మొదలగు ' " వస్తువులయొక్క_ వి కేషుముం 

బట్టియు నడవులు మన దేశమునకు ముఖ్యము లై అలెనవియు నయూాల్య యు. 

చైకవియా “నని 'పరిగణింపణానవలసివచ్చినది, 'ఆంగ్లేయు లీవివయ 

గ్రహింఛ్క 'ఆశవులను 'గాపొాడుటవలన చేశమునకును' (బ్రజలకును 

వ "మనియు లాభ మనియు దొరతనమువారికి విశేష దృన్యాదా 

| యను వచ్చుటకు. సోధన మనియు గృహించిరి. ఈయు ద్లేశేముం బటి 

' యశడవులను కాపాడవలయు నని వారు నిశ్చయిం చికొని యాపనికై. 

పనుకో నిరి, అశవు లెవరీపశమందు నుండని వగుటచే దొరతనమువారికి 

సర్వస్వతం తృ త్ర “లవిగా - పరిగణిం పంబడవలెను. కాని జమిక దారీ 

 యెన్రేట్లు జాగీర్లు, అగ (గ్రృహారములు, శోత్రియ్రానుములు, తాఖూ 
కాడారీయెన్టేట్లు ముస సవోనికిని . స్వతం త్రీరాజ్యములక్రును సంబం 

ధించినయడవ్రులహకప్క వారిదే. కాని గవర్న మెంటు: దెంతమూత్రకు 

కానేరదు. . కాయిట్టి' సర్మ్యాారు'- అడవచి' మీదియో, యితరుల” - "పడని 

యేదియో ' ముందు | నిర్ణ లుం చుట కోవసరము కశోలుగుటబనే దొరతనమువా 

| రానిరయమును గావించి. సరిహద్దు శేర్పతీచిరి, 1 ' దొరత నముపారియడ 
వులయందు. "వారికి. ఫర్వప్వకం త్ర . మెన 'వాక్కు. కలదు" "గాని 

శూర్వమునముండిము' త్రాకుస్థు లనుభవించుచున్న నాక్కు_భు క్త 

| ములు, " “కేవలము '"పరిగణింపండకుండుటకు * వీలు. లేకపోయి 
' నిదె. ౧౮వ" 'సరవత్ఫోరముతరు వాత 'నడవులను శీవలయ నీరా' 
కించి. విడివిపెట్టుట. కియ్యాకొనక ' శ్రానుస్లుల - 'కడవియం చున్న 

: హక్కు భు క మలవిషయమున పరకిలిందుచీ ఉచీయేర్రామముతో 
, సంబంధించునది యకిత్రో' అనుసంగతి ' సిద్దాంతీకరించు * నేర్చా 

| టులను...: " చేతయాసాగనములను: “యోజించుచు . స్స్తున 

కిజార్వకల.. 'కిచ్చుపద్ధత్రి.- 'నమలులోేనికిం = 'దీసికొనివచ్చిరి. తరువాత 
చ్రాముస్థులు- కమకమగ్రామములక సంబంధించినట్టేవియు, దము కహ 

యుక్త మగునట్ట్రివియు" నగు. నడవుల 'నిజా రాక్రః 'బుచ్చుకొనువద్ధతి 

| యేర్చఢినది: -. ప్ర సుఖ్తుతే మామలులో “నున్న కఫా కెన్టులా?3 శి-వ 
| ఇంబరు శాసన్మ[గా - ౧౯౭౮ వ సంవత్సరమున జాకీచేయయణుడినది: 

wom 

| తరువాత 'మ ప్ర ముడొరథనమునా' రిందువిన యమున కారాలి వ. 



అవుర కము 

ఈయాక 
సంవత్సర మునందు చేయయిడిన శాసనముక న్న .విఫుల 

మైనది. ఈరెండుళాసనముల ననుసరించియు వొరతనమువా శేర్చజేచిన 
నిబంధనల ననుసరిం చియు నడవులవ్యవహార మిప్పుడు జరగుచున్నది. 

అడవులను గాపాడి. పెంచవలరయు . ననును ద్దేశముతో కొన్నిం 
టిని ఆకట్టి “ రిజర్వుఫాశెస్టు 9 లని రు 6 దక్కి నవానిని ఆంకట్టక 

6 అకారిజర్వుడు ఖారెన్టు) లనియు రెండువిధములు గా విభజించిరి, 
గ్రామస్థులకు వ్యవసాయగ్భృ సో పయోగములవివయమునC దప్పక 

కావలసినంత యడ వినిమా త్రము ఆంకట్టక * అక్ రిజర్వుడుఫా రెస్టు ) 
నుంచి తేక్కి_నదానిని ఆంకట్టుపద్దతి నమలులోనికిం చెచ్చిరి. మొదటి 
యిజా రాపద్ధతిమోంద నడవుల న నమరుచుమార్షమును వదలీె పెట్టి ౩ అడవులను 
6 అమానీ) వా అడవివసు స్తువు లన్ని టికిన 

అట్టివస్తు ఏవులు నిర్ణయిం పంబడినఫీజు చెల్లించి. అసంరక్ని తారణ్యముల 

నుండీ గ్రానుస్థులు. తెచ్చుకొనునేర్చాటు చేసిరి, పెద్ద-అడవులలో 

నున్నమ్రా,నికలప మొదలనసవానికిం గూడ ఫీజుశేట్ల చేర్పటిచిరి. 
ఈపద్గకు లన్నియు నాంకట్టంబడక సంశ్రూర్జముగాం చెరిగి నయడనవుల 

యందే అమలు జరప(బడుచున్న వి గాని ఆయకట్టయణబుడినయడనులయం 

దమలు జరపుట లేదు. అట్రియడవులలో 6 (బవేశించినను ఏకలప గాని 

కొట్టినను శికీంచువిధికూడ ఢర్పణుపలబడినది ఈపద్ధతుల ననుసరించి 

శ్రానుస్ణులు వ్యవసా యముకొటకు గాని గ్భృహోప పయోగ మున కె కాని 

కావలసీన యడవివస్తువు లన్ని టికిని పన్ను చెల్లీంచి తెచ్చుకొనవలనిన 
యససర మును దమమేంకలు గొ నైలు ఆవులు మొదలగువాని నడవిలో 
మేపుకొన్నందులకు పన్ను అనంగా ఛ్రల్లరి చెలీ ల్లి ంపవలసినయవాసర 

మును గలిగినది. అడవిలోం బుట్టిన మైనము తేనె లక్కు, బెరడు, 

అకులు, బంక' మొదలగు సర్వపచార్థములును 'దెచ్చుకొనుటక్రు (గూడ 

పన్ను శేట్లు కట్టంబడుటవలన నడవివస్తే వేదియు. నివ్వరును స్వేచ్చగా 

'దెచ్చుకొని వాడుకొనుటుకు వీలు లేదు. 

“ఫీజు? నిర రయించ్చి 

 జమోకొాదారీయెన్రేట్లు, శాశ్వత పు -అమరకపుపద్ధతిల* నున్న 

హాగీర్టు ముద. (గృహోరముల్కు శ్రోత్రియములం,. ముఖాసాల్క,. 
లనహనిలో౬ జేరిన అడవు లాయాయధికారులహక్కు_ భు క్షమలు 

కలిగ వారిసంప్రూన్లాధి కారమునకో లోయడి 'యుండుటచేత 'నాయా 

యడవులయమరకమువివుయమున ' వారియిహ్టైనుసారముగా వ్యవహ .. 

అ చేటు అడవులపై | ౫వ వంతుప్ర, చేళమందును వాడుకలో నున్న దని యింతకుము'ే న్నే 

వాయ? డిన. రయ రి యడవికి నవ్హము వచ్చు. మగుజోక్యమును లేదు. కాని వ. వళ్ళ ము క కచ్చు బంగాళరా స్ట్ర్రము (బంగాళమా, బీహారు ) ఒరిస్సా లో శాళ్వతపు 
నట్లు వారు వ్యవహరిం చినయెడల దొరత నమువారు Cn లుగం హాక్కు_గల 'జమిక్ దారీ అమరకపుపద్ధరిని న. Settle- 3 

కొనిరి.. ఇప్పటి చేకాలబ్థితులనుబట్టియు. నడవివస్తువులధరలను బట్టియు | =. 

రించుకొనుట కవకాశము గలిగియున్న ది, ఇట 

వానిహక్క్క దారులు చేసికొనునేర్పాటులయందు సర్మా_రువారి శేలి 

చేసికొనుటకరమా త్రము 

నడవులు మిక్కిలి లాభకేరము లె.నవియు ఖరీదు గలవియు' నసటయే ' 

కాక కొన్నిచోట్ల సేద్యము శేయాస్ర ప బేళములకం కొంహాడ ' ముఖ్య 

మైన వయినవి. | . ee 
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, వేలుప రగణాలలోని అమరకళు పద్ధతి 

' మదరాసురాజధానిలో క కువాకీ అమరకపుపద్ధతి ముఖ్య 
మెన దయినను 'జమోకాదారీ అమరక పుపద్ధతిగూడ కలదు. ఈరాజ 

| -ధానిలో ౫-వ వంతుప్ర, దేశము జమికొచారీ అమరకప్రపదతికి ,౦ద 
థ 1.9 

నున్న దె. "బం గాళరాజరానియంతయు జమౌకా దారీపద్ధతిమి దీ అమ 
రకము ఇవేయంఖుడిన నది, సంయు క్రరాన్ట్రమ్యు పంజేబ్బు మధ్య పరగ 
కకొలయెందు గ్యూామమును. ముఖ్యముగా నెంచి రామచారీనె సెటిలుమెంటు 

పద్ధతిని అమరకము .చేయంబడినది. అట్టి ప్రాయవారీఅమరక్రపద్ధ 
తిలో గ్రామమున. 'కంతకును ఒకే వహ్కదాపశాణాని, లాను 
సయుదాయ. మంతయు గలఫీ హాక్కు_చారులుగాల గాని యండి 

నను సెటిలు మెంటురి కార్డులో తప్పీ శ్లన్నియు వ్రాయయిడినను 

సిస్తువనూలుపద్ధతిమా శ్రర రైతువారీని గాక గ్రాను మంతకును. 
మొంత్తముగా తత్తదధికారులవలన వనూలు . “చేయయబడును, ఈ గ్రాను 
వారీ? సెటిలుమెంటును రయితువారీ సెటిలుమెంటువలె 30 సంవత్సర 
ములుమ్మా తృ మే పరిమితిగలది, బొంచాయిరా జభానిలో నక్క_డక్క_డ 

నితరవిధము లైన అమరక పుమార్గము లున్నను. సాధారణముగా మద 
| రాసురాజధానియందువ లెచే రెకువారీ అమరక పుపద్ధితి యే వాడు 
కలో _ నున్నది. అయోధ్యలో ౧౮్మ౭-వ సంవత్సరమున. జరగిన 
పితూరీ తరువాత నక్కొ_డ నున్న పెద్ద పెద్దభూ స్వాములను బలవంతు 
లె ననాయకులను సర్కారువారి క్రి ంద నున్న యొన్రైట్లకు తౌలూకా 

దారు లన్న నామముతో సర్వాధికారులుగా నంగీకరించి బంగాళ 

రాజధానియం . దున్న జమాక దారులకం మెం గూడ నెహ్కువస్వాతం 
(తో గయ. కలిగియుండునట్లు . అమరకపుమార్ష మేర్పణుప బడినది, 
“ అస్ఫాము? 'చేళములోని ' అమరకము రయితువారీఅమరకమువంటిజే, 
అయినను ఇచ్చట నున్న న్ని కట్టుణాట్లతో నిండియుండ లేదు, బర్తా 

దేశములో వ్యవసాయము పూర్వపద్ధతి నే జరపంబుడుచుండుటవలన 
నక్కొ_డి యమరక పుపద్ధతులు సులభము లె నవియు భూమిపన్ను 

సులభ మైనదిగాను ఉన్నది, ఈ యమరకపుప పద్ధతులనుగూర్చి వేటు 

వేటు" వివరింప(బడుచున్న ది, 

జమిందారీ అవారకము - 

: శాశ్వత పువక్కుతో జమాకాచారీప ద్ధతిని . జేయయిడిన. యము r 

రకము బంగాళ రాజధానియం దంతటను 'దరాసు రాజధానిలో 

గవర్నరుజనరల్ అస  కార్న్యవాలీస్ * ప్రభువు. 

FF “లాష్టకాన్నవాలీనప్ర పభువును ) 3 కం పెన
ీయద్యోగ. యస 

సర్జన్ పోర్  గారును.. కొన్ని "పెంపా రెరీఅమరకపు పద్ధతులను. అవ 

| అంబించి చూచిరి, అవి త్భ పి ప్పికరములు గా నుండనందున జమాక్ దారులు బ్ 



౨౮ 

మును 'శమజమోక దారీయెనే చ్రేట్ల యందలి భూములయందు - హక్కు. 
గలిగియుం డనియెడల 

కొకవిధ మెన యధికారమును గౌరవప్రప త్తి ప తియ. . భూములయందు 

హక్కు_ను గలుగంజే యుట అత్యవసర మనీ" యెంచి ౧౭౯ ౩-వ 

సంవత్సరమున జమోకా దారులకు వారివారి, క్కి ంద నున్న యెస్టేట్లయందు 
వంశపారంపర్యముగా వచ్చు శాశ్వత పువామ్కను దానవిక్త, కయదమ 

నాధికారములును కలుగచేసి వా రీయవలసీనసిస్తు 

(కాకీ) పరగణానాడ నీపద్ధతినే ౧౭౯౫-వ సంవత్సరమున అమర 
కము చేయంబడకినదె. 

స నార్తరకొసర్కార్టుకూడ నీవిధము గానే జమాక్ దారీఅమరక ప్ప | యాదోోసంసంక శివారు. వీరిని దేశయుఖ చేపాంచ్యా ఇ లకుచుండిరి: 
పద్ధతి నమరీకము చేయవలసిన దని ౨౧-వ ఏప్రిల్ ౧౭౯౫వ సంవ 
కృరమున క కోర్టు. ఆప్ ఫ్డైరక్ట ర్స” వారు ముదరాసుదొరకనముచారిి 

అజ్ఞ పంపిరి. కాని, మదరా సుదొరత్నమువారి కాపద్ధతి 'యారాజ 

భానిలో నవలంబించుట కంకతశా నిస ము "లేకవోయినది, '౧౭౯౭-వ 

సంవత్సరమున జమికదారీపద్ధతి తప్పక అవలంబింపవలసిన దని కఠిన 
మైనయు త్తరువును జారీ చేయుటవలన నీజిల్లా 'లన్నియు . జమిజాడారీ 

_యెన్టేట్లుగా శర్పటీచి అప్పటి కన్నయొన్రేట్లను. యభాస్థితిగా నుంచి. 
వారు ఇెల్లింపందగిన * ఫీవ్కు_హ్ ? మొత్తమును నిర్ణయిం చుటకు 
సమకట్టిరి. ఉ_త్తరసర్కా_ర్జు కంపెనీవారియేలుఖడికి వచ్చినతరువాత 

గొన్ని సంవత్సరము లవమరకమువివయమున గట్టి ప ప ప్రయత్నము 'లేవియు 

తరునాత్ర ప తిజమోకాదారీ జర పక యథాస్థి తము గానే పోనిచ్చిరి. 

యెన్చేటుయుక్క రాబడిని ' తెలీసికొనుటకు 

( Estates’ register y అను పేర. ౧౦ "సంవత్సరముల లెక గ్రాలు 

తయారుచేయించిరి. తరువాత జమికొదారీ శానుముల గుడికట్టు, 
ఖిర్చ్జు. _నాఖికుదు వగ గై శాభూములనుగార్సి ఈ ౧౨ సంవత్సరముల 

లెక్కలు తయారుచేయిందిరి. ఈ లెక్కల చే క ఛారాఫసలీ”' లెక్క. 

(WU 

అందురు. ఒకికమికీని నిర్ణ యించి ' ఆకమిదీ దే మంతయు. దిరిగి 1... 
శెవినూగ్థయుద్యోసలయొక్క. కాని తుదకు _్రైబలు. లై "లె న ల్రామో 

నిర్ణయించుట. కొకయేర్పాటు చేసిరి, ఈకమిటీచే “ సర్కూ్య్యటు | ద్య్యోగులయొక_ కాని సంతతివారు, 
కమిటీ ) యందురు, వీరును కొన్ని లెక్కలు తయారు చేసిరీ, తరువాత 

కోను 

జమాకొ-దారీ యెస్దేట్లస్థితినతులును వానిమౌ6ద వచ్చు పన్ను మొ త్ర తమును 

౧౮౦౨-వ సంవత్సరములో జమిం దారీయె స్టేట్లమి (ద విధింపంబడిన 
ఆకీస్క్టుమ్) మొత్తమును నిర్ణయిం చుట శర్చాటు చేసి ఆసంసత్స 

రము. జారీచేసిన ౨౫వ నెంబరు శ రిస్య లేవక” నుబట్టి జమికాదారీ 

- తమరకపుపద్ధతి . నుత్తరసర్కా_ర్లలో నమలునకుం 'దీసికానీవచ్చిరి. 

=. వంళులలో 2 వంతులు. సేనగా. నిర్ణయించిరి. | 

వారికి నాయకులుగా నుండీ 

ఈ ఏనేటరిజపురు? | 
చ క కంగా . 

అమ రకము 
నై కులయొద్దనుండి సిస్తు వనూలు చేయుటకు నొక్షవిధమెన, అధికార +. స | ల TY. Te ఒహ్రూంతములయం “దున్న జమోక దార్భ హకు్ము_లక్షును. వెళ్ళ డిప్ప దేశము 

| లయం దున్న జమికాచారీహాక్కులకును . కించిత్తు భేదము చూపించి. 
సిస్తు 'వనూలసటయే. దుర్భ ట్ర మని యెంచి వారి పర్వత్న పృదేశములయర ౬ -. దున్న జమోకా దారులను :. సం ప్రూర్యయు శా 

స్వాధీనపటు చుకిొనుటుకున లాం గందీయంటకును ' వీలు" గలు గక పోవుచు 

వలన. వారికి గొన్ని యెక్క వస్యాతంత్ర, ప్టము: లీయవలనివచ్చి నవి, 

. ఉఊత్తరసర్కారులలో. నున్న జమిోకాదారులు. “సాధారణముగా 

| మూండువిధములుగా నున్నారు, .:.. 9 WT we 

{( ఢ్న్కుక) 1... | 
వెం్పుత్తేము "చెల్లీ ంచుచున్నంతవజకు వారు యశ్లేచ్చముగా.. ననుభవించి | 
తమతమయొన్పేట్లను చాగపఅుచుకోంగలుగునట్లు గావించిరి, వెనారెస్. 

౧: ఫూర్వరాజుల 'సంకలిలోనివారు గాని సామంతనాయ 

కులు. గాన్ని. పూర్వ రాజులకు భూమిపన్ను... వనూలు చేసి. ఇల్లి ంచుట 

శేర్చజుపయిడినవారు గాని యొక తెగవార్తు, - . 

అ మొగలాయిల_ప్ర ప్రభుత్వక్తాలమందు.. ఇెంంగలాంయా చక్క 

వర్తులకి, 0ద భూమినిస్త వన్తూలు “చేయుట, శేర్చలుపంుడిన చ 

GC) వావేలీభూములం కవుబ్లు పొందినవారు.” 

ద  శ్హమండలమందును కన్నడదేశమందును ఈజమిక-దాకీ ఆమ 

1 రకము, శ్ ౦ద. నున్న “ J పాలెగాండు? నాలగువిధములు గా. నున్నారు, 

"౧ . పూర్వ్యరాజులసంకతిలోనివారు. 

౨ బంబెపోట్లు చారిదోపుడు మొదలయినపనులు జేయు 

'దేశమం దలజకి జరగకుండునట్లు ప్రజ 

లను కాపాడు. పోలీసుటాద్యోగయ. చేసినందులకు నియాగింప(బకి డిన 
వారియొక్క. కాని, అట్టి యుద్యోగమును తమంతట తామే న కల్పించు 

కొని ె జ వేర్చుచువచ్చినవారియొక్క_కాని సంతతివారు, ' 

శ్రీంద గౌరవోద్యోనములు. చ వారు 
చేసి న యుప కార ములకు బారితోో కి పికముగా( గాని, అట్టిరాజుటు కోరి 

నప్పుడు కాల్చలమును.. గజ్జిపువం డును సమకూర్చు పద్దతిని. అనేనలను 

భరించుటకుం గాని యూయుడిన గ్రాముములును. పరగణాలు 'ననుభ 

లె, _ హీంయారాజులకి 

| పంచువారిస ంతతిపారు. 

ళు జిల్లాలను ఇకారా. పాడినహోరియొక్కో.కాని గొప్ప 

పూర్వము - హెైదరాచాదునవాబువారి స్వీయోప మోగమయుకొట 
సర్కారు ఉపయోగమునిమి త్రమున్కూ ను _త్రరసర్కాారులలో 

| గొన్ని ప్రచేశములు “హవేలీ? లేక. “ సర్కారు? భూముల కి కింద 
| నుండెను, మతీయ నేలంజిల్లాలో సర్కారు లేక. “ఆతా 
| భూము. లను పేర కొన్ని ఏన్టేట్లును. ముఠాలు నుండియుం'డేను, అట్టి. 

“ఇట్లు, జమిక -దారీపద్ధతి నమరకము చేయునప్పు డాయాజమోకాదారీ | వాని నన్నింటిని వొరతనమ వారు 'జేలయు పొడీ యొక్కవనిస్తు 
యొన్సేట్లవలన.. 'వచ్చునీస్తుమొ త్ర త్రయ. లెక్క_చూచి. నేద్యమలో లేని | కట్టుకొన్న వారికి... జమోక్షాదారీయినే న్రేట్లవలె ఆపద్ధతులమి(దశే శాశ్వ 

 భూమికియాడ. కొంఠేసిస్తు.. కొటి _అట్రివెంత్తములో సాధారణముగా. .తప్రుకవులున., కమరకము. : చేసిరి. 
పర్వత | 

౧౮౦౨ వ! "సంభత్సరమున “జారీ. 

చేయంబడిన “రిగ్య లేనకా ను బట్టి జమోకొదాధులకు వారియెన్జేట్ల 

స 



అనుఠరకము 

యెడ సర్వస్వతం,త్రాధికార. మున్న. ట్లగపడుచున్నది. కాని తరు 

సంవతృరములో. రో-వ నెంబరు. ఈ రిగ్య లేవక 9 

ఈచట్టములో. స్పష్ట్రముగ * నేమి. . చెప్పంబడి 

యున్న. _దనంగా '(౧౮౦౨-౨వ సంవత్సరపు ౨౫%-వ చట్టమయుపలన 

చైతున కదెవణు కున్న యేసహకు_ను తీసి వేయంబడ లేదు, 

నాభట్టమువలన - రైతుహక్కుు తీసి జమోకొదారున. క్రీయంబడలేదు. 

ఇందునుగుజీంచి కొన్ని తీర్చులుసు బుట్టియున్న వి. ౧౮౦౨-వ సంవ 

త్సరస్రు ౨౫|-వ ఆకులోని ౨-వ సెక్ట నులో వాడబడిన క స్వామ్య 

స్వాధీనత * (Proprietary ౨058655103). అనుపదమును పారిభాషిక 

(Technical) పదముగ నెంచి. గవర్న మెంటునకు స్వయముగ 

సిస్తు ెల్లించుచున్నవాం డని అర్థము చేయవలెను. భూమియందు 

సర్వాధికారి. యిని, అర్థము చేయ(/సాడదు. l రై తుయొక్క్ల పహాూక్క్కులు 

దొరతనమువారికి6 'బూక్వే (వారు ఈయకుండంగ సే పుట్టినవి 

గనుక్క గవర్న మెంటువారు తమకు . భూమియెడలణల ' నాకను 

మాత్రేమే 'యాయంగలరు. గాని రైతునకుగల స్వామ్య యు నీయ 

లేకు, -. దొరతనమువారిక్సి. "పీల్ వారమ్, కుడినారమ్ అను శెండు 

హక్కు_లును కల గయాళుభూములవంటివానివివయమున ' వారు, 

వాత. ౧౮౨౨-వ' 

జారీ చేయబడినది. 

నంగా 

ఈరెండుహక్కు_ల నీయంగలరేకాన్సి తక్కిన  యన్ని భూములవివ 

యమున ఒక్క మేల్ వారమ్ ( సిస్తువనూ లు చేసికొను ) వాక్కు. 

మాత్ర మీోయ6గలరు,2 

(ప్రీవికొన్చిలువా రీమధ్యను చేసినతీర్చులలో ఫూర్వపురాజుల 

కను వారివల్ల నెలకొలుపంబకిన. జమోకొదార్లకును జమీకొదారీల కము చేయంబకిన జమాకా కాదారీయెన్లేట్లలో చాలకాలమువటకును 
లోని భూములయందు స్య్వామ్యము గల దనియు, వా రగ హారములు, 

ఈనాములు ఇతరులకు ఇచ్చినప్పుడు శేవలము మేల్యారము,, అనగా 

సీస్తు వనూలు చేసికొనుహక్కు_మాత్సమే అగవహారీకులకు ఈనాం 
దార్భకు నిచ్చినట్లు ఎంచి వీలు లే దనియు, రయితులకు అటి అ గ on యం రు (UU 
పోరములలోను ఈనాములలోను బిరాయితీహక్కు_గలదా లేదా అను 

విషయము ఏశేసులో వచ్చినసాశ్యుమును బట్టి ఆశేసులో. త్తీర్తానించ. 
వలసియుండు ననియు తీర్తానించి యున్నారు. వూర్వపఫురాజులకు 
భూములలో సామ్యము గల డని వ్రీవికాని లువారు చెప్పిన అభి 

ప్రైాయమునకు అధారములు అంతగా కానరావు, 

ఈరెండు రిగ్య లేసునుల బట్టియు జమాకాదార్రీలమరక ఫుపద్ధతి 
యిప్పటికి. వ్యవహరీంప(బుడుచున్న ది. ఈ యమరకపుపదతిని విధింపం 

బడిన “ "ఫే ష్కప్ * భూమిపన్ను శాశ్వత మైనది. 

రకమునందువలె వీరి శేకారణమునంగాని ఈ రిమోవకా'” 

స్స్తు కొట్టివేయుట అమలు జరపంబడదు. జమాకాదారులకు. వారీ 

' వారీయెనే నేట్లనుసార్చి 4 సనద్ -ఇ-ముల్క్క్_- ఇ_గీమిరార్” అను శాశ్వ 
తపుపట్టా లీయ(బడి వారివలన “ కబోలీయక్ 1 అను ముచ్చిలకాలు . 

తీస క్ర నంబడినవి, ఈ పట్టాలనుబట్లి ఉప పన్ను 'నూరకారము 

రె తువారీఅము | 

అనగా ' 

అణా 

సముద్రమఘమిోందనుండి కాని భూమిమింద 

వచ్చు సరకులమి:ద సారా. 

ముదలగు ముత్తు ద,వ్యములమోందిపన్ను లు, నాణిరుదుభూములమో (దె 

అదివజికు నౌఖిరీనిమి త్ర మిోయంబడినసభూములమోంది 

పన్నులు మోతర్'ఫాపన్నులు మొదలగునవిమా త్రము వసూలు చేయు 

టకు జమికాదాఠరుల కభకారమ లీయక తోంటలు, చెట్లు, పుల్లరి 
భూములు పట్టుప్కదేశ ములం, కి 
మయోగింపంబడుభూములు దుకాణము మొదలగు నితరకట్టడములు, 

మొదలగువానినుండి పన్ను వసూలు చేయుట కధికార మోయంబడి 

నచి. . చెబువులను సరియయినస్థితిలో నుంచినందుల -కీనాందారుల 

వలన జమిీక్ష దారుల క్రీయంబడు 6 నుట్టుతూ ములు ” అను సన్ను 

జమికొదారు వసూలు చేసికొనవచ్చు నని తీర్తానిప6 బ 
ఈ విధముగా 

పన్ను శాయరులేట్లు, 

నుండి కాని పన్నులు, . కల్లు 

పన్నులు 

చంపలు కాస్టా నాలి ంద నుప 

బడినది, 

జమోకొదారుల కుండుస్వాతం త్ర కము లన్ని యు 

స్పఫస్థ ముగా నిశ్చయింపంబడినవి, జమోక దారు. తనయిస్థ ము వచ్చి 

నట్లు అంతయాం గాని కొంతమా త్రేయు గాని చానవిక్రయదమన 

ములు చేయుట కధికార మియంబడినది, అట్లు జమాళేచారులచే 

విక్కయింపంబడినద్ది. దదత్తములు, అయిన జమో కొచారీలలోేని భాగము 

వేటుజమోకెదారీలుగా విభజించి వానిమోంద “ఫీవ్ము_హ్?. పంచి: 

కట్టి శాశ్వత పుహక్కుు గలుగునట్లు చేయుటకు జిల్లాకలక్ట్రరుల కధి 

కార మొియంబడినది, 

"ఇట్లు శాశ్వత పుహక్కుతో జమి కొదారీపద్ధతులమి(ద అమర 

నై తులయొద్దనుండి. జనూక దారులు సన్ను ననూ లు చేసికొనుటకు 

తగిన యేర్చాటులు మేయంబడి యుండక పోవుట చేతను సిస్తులు ఐోల 

భాగము రైతువల్బ చెల్లక బకాయి పడిపోవుటవలనన్వు జమికొ దారులు 

తాము 'సర్మారునకు చెల్లీింపవలసిన ““ఫేవ్మ్కు_ష్” చెల్లీంపళేక' 

పోవుట తటస్థిం దుచువచ్చి నది, అట్లు “ఫీవ్కు_హ్? చెల్లీంపశేని 

యెస్టేట్లను దొరతనమువారు చేలము వేసీ చాకీమొ త. మిచ్చినవానికి 
య వాలే 

మరల పూర్యపువురతులతో కాశ్వతపువాక్కుతో ేహ్కవ్ నిర 
"యించి వేలంపాటమౌా(ద విక్కయిం దుచువచ్చిరి. తరువాత కొంతకాల 

ముసక్కు అనంగా ౧౮౪ ౭-వ సంవత్సరమునకు  దర్వాత నట్లు 

ఫీవ్కు_హ్' చెల్లీ ంప లేని యేన్లేట్లను విభజించి కాని యేకముగాం గాని 

పూర్వపు అమర కఫుపద్ధతిశే అమర్చక నై తువారీపద్ధతి నమరకము 

చేయ నారంభించిరి, ౧౮౬౫-వ సంవక కృరమున 6 ళు రికవరీ” ఆక్టు 

అనుచట్టయు జారీ చేయువజకును జమాకాదారులకు తమతమరై తుల 

యొద్దనుండి 1 సిస్తు వసూలు చేయుటకు6 దగినచట్ట మే లేకపోయెను, 

'ఇందువిన యమున కొన్ని రస్యలేమకాలు, ని నిబంధనలు ఉన్నను అవి 

అంతగా బని చేయునవి గా నుండ లేదు. 

1 The Collector of Trichinopoly, V: Lakkamani ప 1. A: 282; 14 Bén, L. మ 115; 21 We R. 858, 

8, 1 Mad, 205 (212); 16 Mad. 271; 20 Mad, 299 (802); 26 Mad. - 252, 



జమికాదారులకు స్వతం త్ర, 

మద్రాసు వె వే టులొండ్ ఆక్ట్ర 

5 “తరువాత్ ౧౯౦౮-వ సంవత్సరముల జమాకాదాకీరయికుల 

కును జమిక్ దారులకు నుగల : భూవివయమునుగూర్చి యు 'నీస్థువివయ 

మునుగరార్సి యు సంబంభములును పద్దతులను విపులముగా నిర్ణ యింది 

యేర్చ్పజణుపంబడినవచి, ఇట్టిజమోక్దారీయెన్లే టులోేం గొన్ని అవిభ క కము 

లగుజమోక్షాదారీలు గా 'సెంచయిడి ౧౯౦౪ వ సంవత్సరమున నొక 

చట్టము నిర్హ యింపంబడినది. జమౌక దారీ గ్రామ నే వకులవివ యమున 

౧౯౯౪ - వ సంవత్సర ములో నొకచట్టము జారీచేయంబడినదెి. ఇదె 

జారీచేయుటకరం బూర్వము ౧౮౦౨-వ సంవత్సరములో జారీ చేయ. 
బడిన ౨౮ - ౨౯ నెంబర్లు రిస్య లేపునులను బట్టియే వ్యవహారము జరప? 

బడుచువచ్చినది, టెసీ 
లోహములు రత్నములు మొదలగు నన్నివస్తువులును (తృన్వుకొనుటకు 

సర్వాధికారము గలదు. వారు (త్రువ్వించినచెజువులు, నీటి కాలువలు 

మొదలగవానివలన రైతుల కీయంబడిననీటికి నీటిపన్ను వసూలు, చేసి 
నొ నుటకు ఆహాడ నధికార మున్న ది. సర్క్మా-రునీటి నుపమోగించు 

కొనినయెడల ' నానీటిపన్ను సర్మా. రునశే చెల్లును. దీనివినయమున 
౧౮౬౫వ సంవత్సర మున. జారీకాంబడి ౧౯౧౫-వ సంవల్సేరమున 

'సవరింపలబడి సచట్ట్రమును బట్టి. అమలు జరపంబడుచుండును. 

జమికాదారీయెన్రేట్ల నె చెని ేన్కు_క్ నిర్ణయించునపుడు, ఆయా 
యెన్రేట్లరాబడిని వూ ప్ప పూర్వపు లెక్కలను బట్టి నిర్ణయించి యేర్పజుప. 

బడినది, ఆకాలములో కంపెనీవారికి. సరియైన లెక్కలు “దొరకక 
పోవుటచేతను, ఆయాయొన్దేట్ల 'మం చిచెడ్డలు తెలిసికొనుట కవకాళము 
లేకపోవుట చేతను, దొరకిన లెక గలను బట్టి 

చేయంబడి నదె, పోరంబోకులు చ్రానుకంకములు ర్రానుస్టు లుమ్మడే 

ననుభవించుట శేర్చజణుపంబడీన 

వలం మొదలై నవి, 

అప్పటికి. 

'ధర్ధాదాయమలు, గృ హారములు, శో శ్రీయ అగ 

నుండి తగ్గి ంప(బడి వానిపై ఫేవర్ చెల్లీ ంపంబశకపోవుటచే 
జమికాచారులు తమయిష్ట్రము వచ్చిన ట్లుపయోగషటుచుకొనుటకును 

వీలు. లేకపోయినది. అట్టిప ప్రదేశము లుపయోగపడినప్పుడు వానిమాంద 

న్యాయ్య మ మెనసి స్తు 

జమీకాదారులకే యియ్య బడును. ఇట్టివివ యములనుగుజించి బోర్డు 
స్టాండింసఅర్జరులలో నున్ననిబంధనల ననుసరించి వ్యవహారము జరప 

 బడుచుండును, 'జమోకొదారీయెస్టేట్లలో నున్న అనాదిబంజరుభూమి | 
యందును బంజరుభూమి యందును, సాంతనే నీరీభూముల యందును 

మయి సంవూర్లమయిన వాక్కు గలదు, 
జమీకాదారీయెస్టేట్లయం స దున్న యడవులమింద వారికి. సంపూర్ణ: మైన 

,.. హక్కు కలిగియుండుటవలన. వానిని. : వారి కిన్టము వచ్చినట్లు 
వ్యవహరించుట కధికారము . . గలదు, .'రయికుల పట్టా. 
భూములలో. నున్నెఇెట్లహక్కు,. ౧౯౦౮వ సంవళ్ళరశ్చు. ౧- వ 
నంబరు ఆష్ట అనగా ను చద్రాను ఎన్టేటుల్తాండు ఆక్టనకు _నూర్వము | 

జమాకాదారులకు తమయొ నేటలాగే నున్న ఖనిజఘుల్యు 

హక్కు జమోకా దారులజే యని నిశ్చయింపంబ డెప, 

“భూమిలో నట్టియేటిదకినుండి యేజు తస్టినప్పుడు 
అమరక్యు 

గా | చౌక డాని నిష్ట్రము వచ్చిన ట్లనుభవింపవచ్చును. 
చు చేశోములు, చెజువులుు నటల | 

| దారునివే. అట్లు కాక 
ములు వెందలన నీచామభూముబును ఎనస్రేట్లమొ శత్రపు ఆదాయమలాో 

_ చారులక్రి. సంఛ్రార్ల మైన హామ్క_క లవి, 

కట్టి అది ఫేష్కమ్లోం జేర్చి ఆభ్లూములు. 

-కిచ్చుటకుణాన్రి. 

al జీ 

ఆఅవమరక్ము 

జమికాదారునకు రయికునకును మధ్యను . జరగినయేర్వ్సాట్లనుబట్టి, 
అనగా పట్టాముచ్చిలకాలలోని వర తులను బట్టి నిర్షయింప6 

బకుచుండిన ఎనేటులాండుఆకులో జరగిన నూర్చు ప,కారము 
౭ తు (UW 

౧౯౦౮౮-వ సంవత్సరము జూల ౧-వ ేదీకి పూర్వమం దున్న 

వెట్లహక్క్క, ఆచారమువల్ల (గాని రైతులచే వ్రాయబడిన ఒప్పు 
డలప్కకారము గాని జమాక్'దారున కున్నుయెడల నాతనిచ్చే లేని 

యడల నాహక్కుు జిరాయితీనై తుదే, ఆశేదీతరువాతం బుట్టు చెట్లు 

హక్కు రైతులే. (౧౨-వ సెక్షన్ ). 'చెటువులు ఆవల, జలా 

కయముల కొండకాల్వలు. మొదలగువానియందు. -చేయపలను పట్టు 

కొనువారిపెని పన్ను వేయుటకుయసాడ వారికి సంపూర్ణమైన నో 

కారము.. కలదు, మహమ్మదీయ ప (సృభుక్వకాలమంను కొన్ని విధము 

“శాయరు?. పన్నులు వమాలు చేయుటకు, . యాత్రికుల 

యొద్దనుండి యు నివానోదెకుభ కార్యములు జరగినప్పుడును కోన్ని 

పన్నులు వనూలు చేయుటకు, తహస్పీలుపన్ను రోడ్డుప పన్ను మొద 

లయిన . కొన్నిపన్నులుగూడ . వసూలు ' చేసికొనుటకు “జమోకొదారుల 
కధికార ముండెను గాని ఆం గ్లేయులప్రభుత్వ మారంభఖ్ మెైనతరు 

వాత నట్టిపన్ను లలో. కొన్ని అన్యాయ్య మని అసలే కొట్టివేసి 

తక్కినవానిని వనూలు చేసికొనుటకు(గూడ వీరి కధికారము లేకుండ. 
చేసిరి, 

లయిన 

జమోకొదారీయెన్లేట్లలోే( దృ్రైవహీం చే నదీగర్భములయొక్క_ 

జమీక దారు 

'. బయలుపడి 

త్ర, దేశము 'జమోకొదారునిహక్కు_ కలది యగటవలన నాజమాక్షా 

అప్పుడప్పుకు 

'జేలీ నళ ములు జమిజా 

పెద్ద పెద్దనదులకు సంబంధిం చిన యిసుక చేలలో 

నీటిముంపుల కాసిందుచు నదియొడ్డున( 

దర్శగడ్డి యేటివణన వచ్చినప్పును వండుమళ్ను వలన. పెంచబడిన 
భూములు లంక, లనంబడును. ఈ లంక్మప్ర చేశిములు కొన్ని జమాజా 

కొన్నిటిలో రయిశకులక్రో 

జిరాయితీసాక్క్కు. గలదు. గవర్న మెంటుగ్రానుములలో గున్న లంక 

భూములు సెటిలు'మెంటులంక అనియు పడుషైభూము. లనియు 

_నిజారాలంక లనియా ' మూరకువిధములు గా సర్క్లారువారు విభజించిరి, 

పడుమైభూములం (సర్కారు సెటిలు మెంటులంకలు ) 3౦ సంవ 

తరముల కొకసారి తక్కినజి రాయితీ భూములవలనే -సిటిలు మెంటు 

కాలమందు సిస్తు ఏర్పజుపంబడి అమరకము చేయబడు చుండును. ఇబ" 

_రాలంకలు కొన్ని సంవత్సరముల కొకసారి చేలముపొాడి యెక్కువ సిస్తు 

"పెట్టిన వారికి కొన్ని సంవరేరముల 'కవురకము చేయంబడుచుండును, 

జమాకొదార్డు తమ యొనేట్లలోని గ్రామములను జిరాయతీర యితులకులల 
హక్కులకు. భంగము లేకుండ భూములను కొన్ని సంవత్సరముల కిజారా. 

కొంతసి స్తు! కట్టి, కట్టుబడికీ క్కిందన్కు ' నిమెబడి. 

శ్రీందను నిర్సుటకుల్యాని నాఖరీసమి శ్రమ గాని, 'అవగ్రనావర్వక 



ం పాళ్య ములను 

అవమరకము 
ముగార గాని దోనఫ్రూర్వ్యుకముగాం “గాని యిచ్చుటకును అధికారము 
కలదు. జమాకొచారీ _గ్రానుములో నున్న జిరాయితీభూ ములయందలి 
ఫలసాయము శండుభాగషులుగా వ్యవహరింపంబడ నుచున్న ది, అందులో 
జమాకాదారునకు రావలసీన భాగము మేల్వర మనియును. (యేల్యార 
మనియును ౫ రయితుభోగము కుడివార మనియు జెప్పరుడును, దీనిం 

బట్టి జమిక దారుయొక్క_ యు రయికుయొక్క.యు. హక్కు_ మేలా 
రముహ క్క_నియా, కుడివారంహక్కు. అనియు వరుసగా. జెప్ప 

బడును. పర్మచెంటుా సెటిలు మెంటుత రువాతను జమాకొచారులచే నాఖ 
రీక్షి జీతము కింద. నియ్యంఖడినయిానాంభవోములు మొదలయినవి 

వారి కానౌఖరీ. అవసరము లేనప్పుడును దయాపూర్వకముగా నిచ్చిన 
యో నాంభూము లీనాం దార్హ స సంతేతి యంతరించినప్పుడున్యు అట్టి 
భూములు వారు . సిస్తుకట్లి. అమర్చుకొనుటకు హక్కు_ గలదు. కొన్ని | 
శ్రోనుములను గొన్ని సంవత్సర ములమరతున క్రిబా రాళ కిచ్చుపద్ధతి సర్కా 

oa రొకప్పు డవలంబిం చినను నిప్పు డాప పద్ధతి వడలి ఇట్టిర 

గోదావరిజిల్లాలో నున్న భద్రాచలమ, నూగూరు, చ 
ఆల్బాకా అను తాలుకాలలాగ నింకొక విఫనును అమరక ఫుపద్ధతి కలదు. 
ఆజిల్లాలలో రై తువారీఅమరక పుపద్ధతితోలహన నొకనిధ మగు 
ప్రావె ప్రెటరీజమీక్ దారీఅమరకపుపద్ధతికూడ నున్నది, ' 
కపుపదితి ననుసరించి 30. సంవత్చీరముల కొకసారి. కొన్ని గాము 

ములు “ఏన్టేట్లుగా విభజించి ఒకొ_క్కో_నికి( గొంత మొ త్రమున కమర 

కము చేయపద్ధతి వాడుకలో నున్నది. ఇట్టి యమరకమును జౌందు | 
వారు * సుపీరియర్ టుత్రైటష్ళి అనియు “ఇకా ఫీరియర్ రామ 

టపి అనియు రెండు తెగలవాఠు గా చేర్పబుప(బకి సర్కారుతో 

నీవిధమయిన ' అమరకపుపద్ధతిలో నున్నారు, ఈతాలూకాలు మధ్య 
పరగణాలలో జేరిన వసటచేత నక్కొ_డ వాడుకలో. నున్న పద్ధ 
తీని బట్టి అట్టియమరక మే యీ తాలూ కాలలో 'గావింపయుడినది, ఇది 
మధ్యపరగణాలల నున్న మాల్హుజారీప పద్ధతివంటిది, 

.  శాశ్వతప్టు సెటీలు మెంటునకు పూర్వము ౫౦ సంవత్సరముల 
నుండి" పన్ను. చెల్లీంచుచు _ ననుభవించుచున్న 3 హీశువుంబట్టి శాశ్వే 
శు సెటిలు మెంటు కాలమున సర్మా_. “రీయ 

నిశ్చయించినప్పు డందుల . కిష్ట పడక శాళ్వత పుసన్నదులు, ఇెందని 
. పాళ్యములతరగతిలో య జేరినకొన్ని యొస్టేట్లుకూడం. గలవు. అట్టి 

6 ఆన్ స్స సెటిల్లు పాళ్య ము * లందురో, ఇట్టి పాళ్య 
ములకును శాశ్వత పువాక్కు_త్రో నమరకము చేయంబుకినజమా౯ 
దారీయెస్తేట్లకును గలభేవ మే మనంగా జమోకొదారీయెస్టేట్లమి(ది 
సేువ్కు_ షు చాచ్చించుటకు 'సర్క్మా_రునారి శన్నంటికిని ? స్వలేత్రత 

లే దనియు 6 అన్ సె సెటెర్టుపాళ్యముల ? విషయమున నాయాపాళ్య 
ములస్టితిగతులంబట్టి '. ఫేమ్క_షు ' హెచ్చించుటకున్ను త్యోంచుటకును 
సరా క్ట రునకంల . వాక్కును నిర్ణ యిరపవఖసియుండు" ననియు 

ఫీ ధ్రావికౌన్సిలు * వారు తీర్చు. చేసిం. ప్రస్తుతము శాశ్వతముగా నమ 
రకము 'చేయయణడినజమోకాదారీకర గతిలో? క జరినపాళ్యము ఎన్లేట్లకునుః 

| కాళ్వత పుపట్టాలు. FE 

ఆ యమర 

తజగి 

అట్టు గాని అన్ సె సెటిల్డుపాళ్యము ఎస్తేట్లకను భేద 'మంతగాం గన్సిం 
పదు. ఈ రెండువిధము లెన పాళ్యములును ఫేహ్కు_షు నిశ్చయింప. 
ఐడి జక్క కేవిధ మెన వంశపారంపర్య యు గలహక్కు. భు క, ములకు 
లో నై యున్నవి, వట్టి అకా సెటిల్లుపాళ్యము- -వస్రేట్ల పెని “డిమేండు 
మార్చంబడునది కాక కపోయినను భు క్షయువలన వచ్చినాక తప్ప 
శాశ్వత పుహక్క్కును చెప్పుప పట్టాలుమా త్రము లేవు, 

జమికాదాకీయొ న్నే బ్రెట్లలో భూము లమరకము నేయునప్పుడు 
5 వంతువారడి” అనునోకప పద్ధతి కొన్నిచోట్ల వాడుకలో నుండెను. 
ఒకరయితు మటణియొకరయితు సే సేద్య ములో నున్న భూమి పెని సదరు 
భూమి తన కిచ్చు పద్ధతిని ఆభూమిె నంతేకుమున్సు చెల్ల యబడుసిస్తు 
స్మక్సమమయిన శేటుకంకు తక్కువగా నున్నప్పుడు సరియైన లేటు 
కట్టుకొందు నని. పోటీకి వచ్చినప్పు డాభూమి ఆయెక్కు_డుసీస్తున 
కప్పుడు నేద్యము నేయుచున్న రైతు నేద్యముచేయుట కొప్పుకొనని 
యెడల వా రిరువుగభూముల నొకరి దొకరికి . మార్చి వేయు పద్దతి 
“ వంతువారడి ? అనబడును, ఇది రయితులక్ర జొరాయితీనాక్రు_లకు 
భంగము లేకుండ జరగుచుండిన యేర్పాటు. ఈవిధముగా. భూములను 
మోర్చుకొనుపద్ధతి యుండుటవలన భూములు మోయం(గలిగినంతే సిస్తు 
వానిమెని బెరుగుటకును, జమొకదారులకు భూములపె పె నెక్కు_డుసిస్లు 
వచ్చుటకునుు, భూములలోని తేణాలు వారిక్ స్పష్ట్రముగల. చెలియాట 
కును గారణ మగుటవలన నీప పద్ధతి కొన్ని జమోక్ దారీయె న్లేట్లలో 
నవలంబిం ప(బడ్డది. కాని ఈపద్ధతి స సక,మముగా అవులు. జరపనిచోట్ల క 

- భూములు ఇ ఇాగుషటుపవలయు ననును త్నాహాము రయితులక్షుం గలుగక 
. పోవుటకును, అందువలన దుడక్రు ర యికులకపును జమికాదారులకును 

గూడ నష్టము - సంభవించుటకును గారణ నుగుచుం డేను, 

నుటీయు స్లూర్వము జిరాయితీభూ ము. లముర్చునప్పుడు రయిత్రు 
లకు చ్రోముములలో నున్న అన్నిరకములభూ ములును గొంచెను 

. కొంచెముగా ' నమర్చంబడుచుండుపద్ధతి వాడుకలో నుర డెను, ఇట్టి 
వాడుక జమోకాదారీయినే టైట్లలో6 దజచుగ నుం డెను. ఒకరయితు నకు? 
బల్ల మ్కు మెరక్క' గరువు, "శవడి, లంక మొదలు చ్రోనుములోని 
యన్ని రకోమలభూయలు, అతని మోతుబరీని బట్టి కొంతకాంత పరిమి 

తీగా నమర్చంబడుచుం డెను, గ్రామములలో నున్న అన్నిరకముల 
' భూములును సేద్యములో నికి జేపడవలయు ననును ద్దేశముతోడను 
 రయితు లొక్క_రకముపంటేే పండించి యూరకుండక అన్నిరక 
'ములపంటలను బండింప(గలగుటకు చఛారికి: బ్రో త్భౌహము గలీగింస 

వలయు ననియు నీపద్ధతి వాడుకలోనికి చెచ్చినట్లు తోచుచున్నది. 
రయి తిన్ని రకములభూ ములు తీసికొానకతప్పదు, మంచిభూములనే 
తీసికొనవలయు నన్నచో నేభూమియు నతని కీయకుండం జేయుట 
గాని ఆతడు తీసికొనవలసీన భూ ములమోంది మెట్టసిస్తు అంతయు 
నాతండు సేద్యము నేయ దలంచుకొన్న భూ మలమోంద"నే యిచ్చు 
కొనవలసిన బాధ్యత గలిగియుండుట. గాని అమలులో నుం 'జేను, పంట 

లకు, ధరలు. లేని. పూర్వకాలములో నిట్లు నిర్బంధములు. కల్పించి 
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రయికులు. పలువిధములగు భూములు సేద్యము చేసి యన్నిరక ముల 

పంటలను పండింప(గలిగినట్లు ప్రోత్సాహము కిలీగించుటవలనెనీ | 

అమర క ము 

వృతి గ్రామమందు ననీకవిభములగు పంటలు: పండించుటకును, అన్ని 

రకములభూ ములును నేద్యములో నికి౯ దే-బడుటకును గారణ మైనది,.! 

1న నై జామురాజ్యమందలి ఫూర్వపు అమరకఫ పుపద్ధతి:_._. ఇంగ్లీ 

మృ పృభుత్వము రాకస్రార్యము ఊ శ్తరసరాగ్రరులు చూడ నైజాము 

నధీనమునం దుండెను. ఆకాలమునందును, అంతకుంబూర్వము గోల 

క్రాండనవాబుల, కి (క్రైందను, బహమనీ సు సుల్తానుల క్రిందను, 

రులలోను 'ఇంరులపః 

ఆ తర'స సరా) 
ఇ . 

- జుటుపటుల చైజామురా జ్యమందలిజిల్లాల 
౧౧ లు న్ా య 

లోను భూసంబంధమైన అమరక  మోక్సింది విధముగ జరగు 
న ] ॥ చున్నట్టు _ కానవచ్చుచున్నది.. ఏీ(బదియో నూజో గ్రామములు 

_ కలసి యొకసరగణా 

యని అనుటయు. 

కగణమున్కు. 

_ యన(బకుచుండేను. 

గలదు, 

సుద్ద ద్దకోంపును, 

పరగళానే తాలూకా 

ఒక్కొక్క గ్రామమున కొకొ్క[కరా 

దోరతనమువారిపకుమున వంళశపరంప 

రణముగ ళూద్రుండు ; _చేశపాండ్యా సాధార ణముగ చ్రాహ్నణు(డు. 

జేఛముఖు6డు ' పరగణాలలోని పెద్ద కాంపుల కందజకు నధికారి. 

భవము... చేశపాండ్యాళబ్దము దేశపండిత ళబ్దభవము: 

కారమునందు€ . గొన్ని వివయములలో. దేళముఖుల నిప్పటితహస్సీలు 

లుండెను. వీరిలో ఏ రొకి నొకరు చూడయోయినప్పుడు, కూర్చున్న 

వారు. లేచి నిలువబడి గౌరవించుదుండిర. . దీనినే ౪ ఖడీతాబిమ్ " 

అందురు. వీరికి సర్మా_రుదర గ్యారులలోే ల. గూర్పుండుటకు గుర్చీ 

యిచ్చుచుండిరి, కరణముల'కేమి చేశముఖపౌం డ్యాలకేమ్సి న సిస్తు వనూలు | 

చేయుట మొదలైన సర్కారుపనులు నెబివేర్సి నందులకు, . ఈనాము 

భూములునుం.. (గ్రామము ఆడాయముమిందను, 
మీదను .నూటి కింత యని రుసుమును దోరకుచుం డెను. కొందలు 

(జిల్లా ) అనంబడుచుం డెను, 

ముగాం.. - ద్రుతిసంవత్సరము నొకప్పడు మూండు అయిదు. ఏండ్ల 

కును పరగళాలవంతునను, ఒకప్పుడు విడివిడి గ్రానుములును అమ 

కొండక్కో .పహనుమకొండకో,. ఖమ్మం మెట్టునకో, రాజమహే 

వరమునకో బరదరునళో: పోవచుండిరి, సాధారణమాగ చపరగణా 

ేశముఖు6" జాపరగణాకుం బాట పొడి. తనపేరిటనే కాలు: తీసికొని 

జెశ| షై ' కొలందియు6. బాటు పడిరి. 
పాండ్యా కరణముల కందజుకు నధికారి. దేశముఖకేబ్దము దేశేముఖ్యశేబ్ద ంండి. 

డదేశముఖులది.. లెక్క_జవాబుదారీ యంతయు టేశపొండ్యాల్లలది. ఖంల [జవాబు ౦ ంచోశం గి | కుంటలు చేయించిరి. అధికార మున్నను లేకున్నను ఇస్ట్ర్యము వచ్చిన 
వారికి మాన్యములు మళ్లు ఇచ్చుచుండిరి, జా రాదార్థును చేశముఖ్లు 

దారుతోడను, 'దేశపాండ్యాలను తౌలూ కాళిర సా దారుతో డను బోల్ప వ్ర ఇబ్బ్బుచుం ఇ 
'లును వీరే యెనందున వల దనువాగు గాని ఈనాముల నడ్డగించు 

వచ్చును. సర్కాారుదర్చారులో వీరియిద్దజికును సమానమైన మర్యాద | 

పరగణాఆదాయము | 

చ్రాసెనో  ఆపరగణాయధికారు. లగటచే జేళముఖదేశపొండ్యా 

శై ఆక్రొ, శ్రయిజారా దారునకు సిస్తు వనూలు కాకుంక ననేక 

విధముల జిద్క_లు సెట్టుచుండిరి. కావున సాధార ణముగ నోకని 

తొలూకాపాటకు మచేయొకండు పచ్చువాండు కాండు. ఇట్లు దేశ 

. ముఖులు సర్మారునకు ఖత్తు లాన్ వచ్చి "కై తులకు భూము 

' లమరకపటుచుచుండిరి. తేమఖత్తు మొ త్రము ననుసరించి కొంచెము 

 ొచ్చించియో కొంచెము తగ్గిం దియో పూర్వపునై తులశే మరల 

భూముల నిచ్చుచుండిరి. కాని పూర్యమువారిని వెడలగొట్టి క్రొ క్త 

వారీ కిచ్చు చుండేడివారు కారు. ఈప్ర, కారము పరగణా మంతయు 

బాట పొడి ఖుత్తు వ్రాసి 

ర*గతము లె న యధికారములకో నుండిరి. అల్లే యొకపరగణా కొక | 

జ్ సుఖ 6 3 గాంజ్యాం 0 శముఖు థా ముం జెను. ఒకటి యుద నారి దేశము ఖాగిరిమిరాసీ సె 

వచ్చుపద్ధితిని 6 సరొబస్తాల పద్ధతి ' యందురు, 

ఇట్లు: పరగ ణాయందు 'దేశముఖులకు శెండువిధములయభిమాన 

ఛెండవది వారి 

కావున పరగణాను అ బాదు. చేయుటకు వారు తమళ క్రి 

ర్వాత్తగ గ్రామముల నిరి రించి చేకజేళ 

క్రాక్త్షవై తులను తీసి సికొనివచ్చి వారికి 6 "దగినసదుపాయ 

ములు కల్పించి. భూమిని అమరకము చేయుచుండిరి. చెటువులు 

వారు "గాని శేశైరి, సిస్తు లప్పుడప్పు డెక్కి_ంచుచున్నను భూమి 

నుండి రైతులను తప్పించువారు కారు. అనురకమునిమి తము "రైతు 
లను లాలించుచు పాలించుచు నుండిరి, 

గ్యోమములనుండి సెద్దరై తులను బిలిపించి, 

సంవత్స రాదిపండుగ నాడు 

ఈొత్తరై తులను బిలిపించ్చి 

వారీకి విందులు చేస్తి గంఫములు పూయించి శాంబూలము లిచ్చి; 

పంచాంగము చదివించి * ఈయీంట మంచివర్ష ములు కురీయును, 

| పంటలు సమృద్ధిగం బండును * అని పురోహితుని చేత చెప్పించి 

. . . త్తులం వా యిరేదుచుండికి ! 
డెళముఖులమో౭ద సర్ దేశీముఖులున్సు కా ందటు దేశపాం డ్య్యాలమో౭ద సూ 

అప టిజమాకాచారు త, ఎపుడు చెతు మివిడుదల చేయ 
సర్ దేశపాం-డ్యాలు నుండిరి, కొన్ని పరగణాలు కలసి యొకసర్కాారు - ఎ లచిం పొ భూ దల చేయునా 

' యని 
' కాలనుహీమ |! |! 

ఇదె యిట్లుండ్క, భూమి. అమరకమునిమి తమా - సాధారణ 

వ్ర, ఎప్పుడు రైతు ఖత్తు చ్రాయునా యని 

యిప్పటికొందజుజమిక్ దారులచింత ty ఇది యంతయును 

అరాజకపుదినములలో చేశేమఖులు క్రొందటు ' దోవిడిపనులు 

చేసినను తమరై తులను దోచుకొనువారు కారు "పె దేశముఖులనై తు 

రకమున కై. షాట పాడుచుండిరి.. ఆపాటనిమి త్త "మన్ని పరగణాల దేశ లెను దోచుకొనుచుండిరి. 

ముఖ, దేశపాం ణ్యాలును. సర్కాారులోనిక్షి చెళ్లుచుండిరి, అనలూ గోల ఇట్లు. జరగుచుండలగా ముత్తరసర్కారు. లనయడు అయిదు 
యద | సర్కాారులలో (జిల్లాలలో). ము స్టఫానగర్ . (కొండపల్లి ) 

( సీలకారు, రాజమ్మ ద శీ కానలము. సర్కారులు ని బాముతోం 

: జేయంబడిన: యొడంబడికష్క్రకారము. (౧౨-వ నవంబరు ౧౭౬౬) 

వచ్చుచుండెను? కర్ణము చాలక 'వటీయొకడు. పాటకు- వచ్చి. ఖత్తు | ఇండ్లీ మావారి యధీన నుయ్యెను మూ ర్లబూనకర్ (గంటాకు) 



ఆనురకము 
గ్రామువారీ లేక మవాల్వారీపద్ధతి 

ఈపద్ధతి ఆస్హూ మొదలగు పరేనణాలలో వాడుకయం దున్న ది, 
cI "శాశ్వతమైన. అమరకపుపద్ధతి కాదు. అానుసముదడాయములకు 
హక్కభు శములుగల యాయమరీక ప్రవ దతి శ్రానుము లున్న దేశ 
ములలో. 'నవలింబింపవలసినయవసరము. కలీగనద చశ్రామసముదాయ 
మన కంతథను తన్ గ్రానుభూములయండు హక్కు_భు క్షములు - కలిగి 
యుండుట వలన. భూమిపన్ను చెల్లీ ంపవలసినభారేము, ఆ గ్రామసము 

౨2.5 

డదాయమం దుండుట తటస్థమైనది, మజీయు. నొక గ్రామము సెంగానీ 
కొన్ని_గ్రామములు కలసీనపరగణా పైలాని వక్క క కములను బశ 
సినభూ స్వామితో (గాడ నిట్టేయమరక పద్ధతి యే సులభము గాం గన్న 
ట్ర్నది, కాబట్టి యే అయోధ్య యందలి ” తాలూకాదారీలమరకవు 
గూడ నీతరగతీ, (క్రిందనే వచ్చు నని చెప్పుట కవకాళము కలిగినది. 
ఈ-గా ర్రాపకారీఆమరక పద్దతి “అజమోరుి రాజ్యము, పంజాబు దేశము 
6 నుధ్యపరగణాల ' యందు జేయ(బడినది, 

౧౭౭౮ లో నింగ్లీ షువారికి వచ్చెను, ౧౭౬౬ మొదలు ౧౭౬౯ 
వణకు నీజిల్లాలు _హునేనల్సీ యయనువానికి నిజారాగా నుండెను, 
౧౭౭౦ మొదలు. కొన్ని సంవత్సరయులవజకును కంపెనీవారు పూర్వపు 
దేశయుఖు లే భూమికి యజమాను లని యెంచి యంయపేలట వారికి : 
కాళు ఈయందొడం[5. ఈదేశముఖులనే బంగాళ దేశమందలిజమికా ' 
దారు లన్న పేరునుబట్టి యప్పటినుండియా, జమికాడారు లని పిలవ 
దొడంగిరి ఇది ఉ _త్తీరసర్కాాఠులో నింగ్లీ షువారి చే. గ్ా చగూత్తగం 

బెట్ట(బ సిన పేరు. ఈజమోకాదారులకు గొన్ని యేం ద్దవజకు వంటి 
కాళ్లను, పీనప మూ౭డేండ్లకొళ్ళును, పదేండ్లకాళ్లును నిచ్చిరి. 
౧౮౯౦౩ లో క్రక అప్పటియాయమునుబట్టి సులభ మెన  సిస్తునకో 

శాశ్వత మెనకా లిచ్చి. డానివవర మిదినజు కే వ్రాయబడినది. ఇట్లు 
బి బ్రిటిషు ప్ర భుత్వము క్రి ందికీ వచ్చిన దేశ ముఖులు సులభ మససీస్తు 

ఇద్భుపద్ధతిమోంద గొప్పగొప్ప సంస్థానములకు నధిపతు + చెరి, దేశ. 

ముఖీపో దాక్టు సం బంధించినయధికోరము ౧౮౦౨ లోల తుళు. 
త్వమువారు తీసివేసిరి, దేశపాండ్యాలక సంబంధిం చినయధికార ప మిది ' 
వణికే శాశ్వత పట్టాలు వచ్చినతరువాత కొన్ని చోట్ల జమికాదారులు 
తీసివేసీరి కొన్ని చోట్ల సర్కా._రువాశే తీసివేసిరి, ఈయధి కారమును 
త్రీస్స సివేయునపుడు కొందజు దేశపాం జ్య్యాలకు 6 గరిణీకము లీచ్చిరి, 
కొందజకు బేశపాండ్యాగిరీకి. బదులు అగ హారము లిచ్చిరి. కొొండటు WW 
దేళపాండ్యాలకు జమిక్-దారీలుకూడ నీయ బడినవి. 

పీదప 

ఇంక. నె జాములో నున్నయాం ధ్ర బేశమునందలి చేశ ముఖుల 

సలి యే మెనదో. చూతము. కొన్నిదినములు పోయినతరువాత. నిజాము 

వా రాపద్ధతి మానివేసి గ్రామములను రైతులకే 'అమరకపజిచి అమానీ 

పద్ధతిని టారంభించిరి. “అంత బేశముఖులయధి కారము తగ్గ శ్రామము 

మింద వనూ లైనసెకములోనుండి నూటి కింత యని రుసుము 

మాత్ర, ము ఫూర్వకువలెనే. వారికి ముట్టుచుండేను. . సీస్తు వనూలు 
శేవాట మొదలయినయధి కారము లుం టను, అంత నీఫ్రూర్యపద్ధతి 

నూనిజేసీ జిల్లాబంచీ చేసిరి, జిల్లాబందీ యనంగా బి బ్రీటీమ ప్రభు 

. ల్వేమలో. నున్నట్లా జిల్టాలుగను తాలూకాలుగను దేశమును విభజించి 
_ వానికి వేలువేజు అధికారులను నియమించ్చి ఆయధి కారులకు. వంక 

పరంపరహాక్కు_ లేమియు లేకుండ నెక్క_డివారి సక్క_డకు నక్క_డి 

వారి నిక్క_డకును మార్చుట, ఇట్లు: జిల్లాబందీ అయినతరువాత నాడ, 

గొంతకాలము బేళముఖులు “తమయధికారమ్లున్లు నిలుపుకానిక్తి. త్తుదక్టు | 

| సర్. సాలార్ జంగుమం త్మిత్వకాలమున దేశముఖాగిరిపనో చాను తీసివేసి 
| అప్పటికి చేశముఖులుగ నున్నవారికి వారివారీపరగ ణాలమో(వ నప్పుడు 

| నితరవై తులతోపాటు వ్యవసాయదారు లై 36! 

kn 

చెల్లుచున్న సిస్తునుబట్టి నూటి కయిదుకాపొయల చొప్పున రుసుము. 

అనయా శాశ్వత మైన పెన్ వను - శేర్పటిచిరి. వారిభు కములో నదెవజు 
న్ననా వరయుగూ ములు సిస్తు లేకుండ నిచ్చిరి, కొందజుకు గ్రా 

ముప కెల్లీరీలు (మునసబుపనులు) ఇచ్చిరి. ఇట్లు నై జామరాజ్యమందలి 
దేశేముఖు లంకరించిరి. వారీసంతతివా రిప్పటికిని అధికార విర హీత 
మైన దేశముఖపదవిని ధరించుచు వంద రెండువందలరుసుమును తెచ్చు 

| కొనుచు జీవనము గడపుకొనుచున్నారు. ఇప్పటికిని వీరిని మి శెవ 
రని యడిగనయెడల మేము దేశముఖులము మాకు నలువది చ్రానుములు 

| గలవు, ఏయబది చ్రానుములు కలవు అని చెప్పురురు. నలువది. _గ్రానుము 
లున్నవి యనా పూర్వము నలువది గ్యాముములకు వారిశ్రార్వులు 
'దేశముఖు లన్నయధికారులుగ నుండిరీ, రుసు మేర్చతిచినపుడు, 
గ్రూాముయులమోంది అప్పటియాడాయమును బట్టి యేర్సణిచి ని 
యర్థము, 'ఇప్పు ణా గ్రామాదులలోే వీరి శే విధమైన యధికారమును 
లేదు, జనులయజ్ఞూన మునుబట్టి యింకను గొందటు దేళయుఖువంశము 

వారు క గ్రామాదులబోే తామే దొరల మని యధికారము చెలా 
యించుకొనుదుచ్నా ఈ, కాని యది వేబుసంగతి. ఇట్లు పూర్వ 
మొక్క విధమైన  యధికారముే కలిగియున్న చేశముఖులలో టి, బి,ీము 
ప్రభుత్వము కి, ౦దికి వచ్చినవారు జమిక'దారులై తమ శాలూకాలకు 
శాశ్వత పృభువులై. యనుభవించుచు న్నారు, నై జాములో యున్న 

వారు మొదటి యిజారాలను బోంయొట్టుకొని అధికారమునుగూడం 
గోలుపోయి, : చిన్న మొ _క్త ములను ఉపకారచేతనముగం బొందుచు 

ప్రభుత్వ భేవమువలన 
చేశముఖలస్థితిగశులలో నింత "భేద యేర్చడినది మున గాలజమోకొ 
చారులప్రూర్వులు. మునగాలపర గణాకును చింతకాణీపరగణాకును జే. 
ముఖులుగ నుండిరి, ౧౭౬౬ విభజనలో మునగాల , (బ్రిటీషులోం బడ్డది, 
చింతకాణీ నె జాములో ( బడ్డది, అంతకుంబూర్యవప ఫీతు శండుపరగ 
₹శాలకును సమాన మైనవాక్కు_ గలవారే యెనన్కు రెండుతౌలూకాలును 
వై కాల మనందున్కు ఆదాయమునందును - సమానము "లె నన్ను ఆకుటుంబ 
ములో నొకళాఖవారికి మునగాల శాశ్వత ఫుజమికాచారీగనర దక్కినది: 
₹ండవళాఖవారికి చింతకాణికి నె నె జామువారీవలన' సంవత్సరమున కైదు 

వందల షస్గుముమా త్రము ముట్టుచున్నది. 



[9౯౬లో 

జేహారుముదలగుదేశములు 

'బేహారుసరీహద్దు మొదలుకొని యమునానదివణకు నున్నప్ర,టేశ 
Wu | గ క 

మండలి చ్రానుములు సాధారణముగా ల్యాండులార్లు _్రాముములు, 

కావున నవి * పట్టాదరీ ”, 6 భాయిచారీ ? తర గతుల క్రింద నుండుట 

తటస్థ మైనది, బం గాళరాజభధానియందువలనే ఈబేశమునందు/గూడ 

గానూధికారులగు. భూస్వాములలో ౧౦- -సంవత్సరములవరతునకు 

నోకవిధమగ అవురకము చేయంబడినది, చ్రామాధి కారిత్యము ఒకనికి 

అెనీక భాగసా్యములకుయగాని, 

యుండవచ్చును, సంప్రూర్ష్యం అసంఫ్రూర్ణ? ప 

గాని 

నూ 
_పదిసంవత్పరములయమరక ముయోనవినుట నా యమరకములయను 

భవముంబట్టి . శాశ్వతముగా6 జేయవలు నని మొట్ట మొదట నుద్దే 
శించిరి గాని అట్లు చేయుటవలన _గ్రామములయందలి న్యాయ్యమెన 

హక్కు._దారులహక్కు_లకు భంగము కలుగుట తేటస్టించు ననియు 

చ్రామసంభఘుములో 6 జేరినరయితుల హక్కు భు క్షములను నిర్ణయించుట 

య'త్యావశ్యక మనియు దలంచి శాశ్వత వుఆమర క పపద్దతిని వదలి. 

సెట్టి ౧౮౮౦౨ వ 'సంవల్స్రమున జూరీచేయంబడకిన 

“ రిస్యలేవను ను బట్టి బుంపారరీ శ్రామవారీఅమరకము చేసిరి 

ఈవిధముగా నీరిస్య లేషనునుబట్టియే ర్డీ శ్రే దేశమందు(గూడ 'నమరకము . 

 చేయయబకినది. అందు నొకొ_క్క_ గ్రామమును దీసికొని 

హక్కు_భు_క్తములను సవి సరముగాం బరిశీలించి గా౮ కి 3-వ సంవత్సర 

మున ౬౦- సంవత్సరముల హరతునకు శ్రామవారీఅమర కము చేయబడి: 

నది. తరువాత ౧౮౯౦- సంవత్సరము మొదలుకొని ౧౯ ౦౦-సంవత్సరము | 

“లోపున నీయమరకము మరల. 

చేయబడినది, 

మట్టునకు ఫూర్వపుళా విభాగమైన పంటలోని యాటివవంతు పన్ను గాం 

బరీక్న్షీంప పంబడి చ్రామావారీఅమర కము 

బుచ్చుకొనుటయే ప్రధానో దేశము, ఈ గ్రామవారీ సెటిలమెంటు 
ఆగ్రా అయోధ్య మధ్య పరగణాలలో ౬ 'వేయయుడినను ఆయా చేళ 

ములలోే6౬ గొంబెముకొంచెము భేదములు. కలిగియున్నది, 'ఈయమవుర 

క పుపద్దతి ౧౮౫౩ 3-న సంవత్సరములో C గొన్ని 'మార్చులు చెందినది, 

శ్రానములకమొక్క సరియైన రాబడి మొ త్తమయును నిర్ణయించుట ముఖ్య 

“" మయినందున నందువిషయమున నశేకములయిన. 'యేర్సాటులు. చేపీ 

నిక్చృయింపవలసీవచ్చినది. ఆమె త్రము నిశ్చేయించినపిదప -. 

నిర్ణయించినపిమృట.. నాయా, చ్రానుముల పె పెం 

2 వలసిపచ్చినది. -ఇట్టియేర్చాటు 1 లన్నియు సాధ్య మగునంత వజుకు: జాగ, 
" _యాకతతోోం జేసి. శ్రామవ్తారీనె సెటిలుమెంటు చేయయడినది. : అయోధ్య | 

యందు శాబాకానా ఇెటిలుమెంటు వేయానప్పుడు. _ర్రామకారీసిస్తు 

చ్రానుస సముదాయమునకుంగాని .|..' 

ములతో నున్నల్యాండులార్డు చ్రానులకేఇము లనుబట్టి యిట్టి యధికార 

మేర్పడును గాన ల్యాండులాద్లగ్లా, మలకుఇణయులను సవి _స్రరయుగా 

గ హాంపవలసియుం డును, ఈ గ్రామముల నమరకము చేయుటలో : 

౭-వ నెంబరు. 

ప్రృతివ్యన 1 

సాయదారుని యొక్కయు రై తుయొక్క_యు భూస్వామియొక్కయు |. 

ఈ శ్రానువారీఅమరక పుపద్ధతిలా సాధ్య మగునంతే | 

' యుండును? ఆసి సున క ందటును కలసికాని 

'చుటకు బాధ్యత గలిగియు న్నారు, ఎవరి భాగము వారు నేజుగా విడ. 
శ్రామము. | ది? సీకొను వణకు నీ బాధ్యత తప్పదు. అయినను శ్రామములస స్వ భావముం 

నందు హక్క్క_భు క్రములు.. గలవారివాక్కుభు_క్ర క్రములసంగతి సరిగా. 

- జెల్ల వలసీనసి స్తు నిర్ణయింప. . నిర్ణయించి "లెక్కలలో చ్రాయ(బకడుచున్న ది. గ్రా గామమందలి భూము 

"లను అట్టిభూములు. _నేద్యమున్రేయువారిని 1 సిస్తు నో ల్లి పవలసిన బాధ్యత 

: కలవారిని. శ్రానుములు సర్వీచేసి.. సెటిలు మెంటు చేయుకాలమున | విశద 

| ముగా ౧ ఇెకట్టలలో 

అనురకఠకము 

' మొత్తము నీవిధముగానే నిశ్చయించి తెలూకాదార్గుభు క్తములో 

నున్న శ్రానుము లన్నింటిసిస్తుమొత్తము తలూకాదారువలన సర్కారు 

చారు పుచ్చుకిగ నుచుండిరి, .ముధ్యపరగణాలలో నీ చ్రామువారీఅమరక' మే 

నుటీకొన్ని యేర్చాటులతో జేయంబడినది, పంజా దేకమందులహడ. 

న్రీ ్రమవారీయనమరక మే యిశణగాన్ని యేర్చాటులతోం జేయంబడినది, 

ఈ పెనిం జెప్పిన దేశములయం దంతటను సాధారణముగా... గ్రా గామనారీ 

అమరక్షఫు పద్ధతి నే, అవురకము “చేయయబుడినను. సిస్తు నిరు యించుట 

మాత్ర, ము 'వ్రేబువేజువిధమసరీలి నను సరించి చేయంబడినది.. 

.. ఎడారులయందును.. "పెద్దెపె పెద్ద నదులవలన. నప్పుసప్పుడు భంగము. 

.జెందుచువచ్చు (పృ 'జేళములయందును, కొ న్ని సంవతృరములవర తునక 

+ సీస్తు నిర్ణయించి అనురకము 'చేయుపద్దతికి వీలు లేదు. కాబట్టి అట్టి 

.” : 1 | కధ ఆ భవాములయందుం (బ్రతివత్చరము సాగు చేయంబకిన్నప్ర, దేశమును నందలి 

పంటను నిశ్చయించి దానింబట్టి సిస్తు నిర్ణయించు నేర్పాటు జరగు 

చున్నది. ప్రస్తుత. మిట్టేయమరకపుపద్ధతి పంజాబు బర్మా దేశములలో 

నున్నది. షప జాబు దేశమున సాగుబడి ధ్ర నున్నప్ర, 'జీళములో రాన 

వంతు ఇట్టియనురకములో చే యున్నది. 'ఉఊ. _త్తరబరా దేశములో ననా 

వృష్టిదోవము తజచు గావున నచ్చటంగూడ నీయమరకచ్రపద్ధతియే 

6 "నాల్ కాలనీస్ * యందును 

బొంబాయి రాజధానిలో సింధునదీప్రాంతములయందును నీయమరకపు 

పద్ధతియే అవలంబింప6బవీనది, బీఠారురా ష్ట్ర మందు బొంబాయి 

రా స్ర్రమునందలి రై తువారీపద్ధతినే అతిస్వల్ప 'భేదములతో నమరకము 
చెయయబడినది. 

అవలందిం పడినది, పంజాబులో 

శ్రామవారీ' సెటిలు మెంటుపద్ధతిలో నొక్క భూస్వామిభుకాధి 

కారములో నీక గ్రామము లుండీ వాని కన్నింటికి నతంజే' యజ 

మానుండుగా నున్న పెట్ల నొ గ్రామము. లన్నింటిమింద మెంత్తముగా 

నెకసీస స్తు నిర్హయించి అట్లు సిస్తు నిర్ణయింపబడిన గ్రామములుగల 

యేసే స్టేబ్ణలోని గ్రామములను "మరల లోపాయికారీ" సెటిలు మెంటు చేసి 

గామవారీసి స్ట నిక్చయించుటయు' గలదు, ఒక్క శ్రా గామము గాని, లో 

అనేక గ్రామములలో నున్న వేబుచేటుభూ ములు గాని కలసి కొందటు 

భూస్యాములయనుభవములో. నుండుట తటస్థపడి  యాజమాన్యమును 
బట్టియు సెటిలుసెంటు చేయయుడినప్పు డట్టి, గ్రామమునకు గాని 

అట్టిథ్లూమల సయుదాయమునకుం గాని యేర్వపాపయిడిన స్రీస్తుమొ త్త 

మంతయు. వానియం దనుభూతభు క్ట క్షయ గలవా రందటును సయవలసే 

ప్రత్యేకముగంగాని చెల్లీం 

జట్టి.. _ భాగప్వాములయొక్క వాక్కు.బాధ్యతీలను ప్ర, ల్యేకముగా 

ర్రానియుండుటవలన ఛ్రామతారీిస్తు నిర్ణ నిర్ణయించుట 



కును సిస్తు, చెల్లించుటకు బాధ్య శ్ర కలవారి శేర్పటుచుటకున్కు శ్రామాధి 
కారులయొక్క_ యేకాక రయితులయొక్క_యు లోపాయికారీ [స్వా 
ములయొక్క_యు నేద్యగాండ్ర యొక్కయు త దితరులయొక్క_యు భూస్వామికి “ ట్రాక్స్ ఫరుఫీజు ? చెల్లీ ర్లింపవలసీయుండును. 
నా శ్రానుభూములయందలి హాక్కు_లు, ఫలసాయములోని భగ ములును 

నళ్ళయంపలకుచున్నవి, 

అస్సాము 

రా స్ర్ర్రములును ' కారక వాలీ.సు పృభువుకాలమందుు 

WU 

రివిన్యూ రేట్ల నే ఇప్పటికిని కాళ్వతముగా చెల్లీంచుచున్నారు, వారికి 

తాము నేద్యము _చేయుభూమిలో సంపూర్ణనుయిన స్వామ్యము 
కలదు. వంశపారంపర్య ముగా అనుభవించుహశ్కే కాక వారియిహ్టాను 

సారము దానవి కృయాదివినిమయములు చేసికోవచ్చును, రీవిన్యూ 

చాకీకి తప్ప గవర్న మెంటువారికి దానిని విక 

లేక మిర"సీదారులనా జమోకాదారులను తొలగించుటకు. గాని 

హక్కు. 'లేదు.. సిల్ హోటల్లో గవర్న మెంటునకు చెందు ల్యాండు 

రివిన్యూ మిక్కి లీ స్వల్ప ము. “కుంఫారరి సెటిల్ మెంటుిలో నున్న 

భూములకు వర్ధ్హ్హము మింద ఎకరమునకు రు ౧-౭-౦ ెల్టుచుండంగా 

శాశ్వతే పు సటేల్ మెంటునకో లో౭బ కినభూ ములమోొ యద ఎకర మునకో 

సుమారు రు ౦-౨-౬ లు 'చెల్టుచుండినట్లు నిర్థారణచేయ(బకి కినదె, సీ 

రా శ 6 ఇ. హాట్ లే ఇట్టిభూ స్వాముల క్రింద న రైతులకు. నోత్తిటారు 

అనియు, * జోతిదారుల ) 

పేరు 

పటాలలోనిభూములకు బోతు” లనియు 
లు 

౧౮౬౯ావన సంవత్సర పు ౭-వ నెంబరుచట్టము, ప్రకారము జోతి 

దారులకు శాశ్వతే హ్రూజి రాయితీహక్కు_ కలిగిం పంబడినది, 

భూస్వామియనుమతి లేక _జోతిదారు? తనపట్టాభూమిని విక్ర 

యించుటకు వీలు లేదు. ఇందువ ల్త 3 కై తులకు, అనగా బోతిదారులకు 

కాన్ని 

తమపట్టాభూ ములను తనఖా పెట్టుకొనుటకును, వికృయించుకొనుట | 

కోను బాల చిక్కులు కలుగుచున్నవి, భూస్వామియస్టమ లేకయే 

తనఖా గాని, కయము జరగినప్పుడు తనఖా దారులును, 
శవిక్రయదారు ” యు భూస్వాములచేత భూమియందుండి తొల 

నింపబడి చిక్కు_పడుచు న్నారు. 

గాని 

గోల్పారా జిల్లాలో జోతిదారులకు తమభూముల నితీరరై తుల 

కమరకము చేసికొని. అనుభవించు. నాచార్లము కలదు. ౧౯౨౯-వ 

సంవత్సరము. 6 నోల్పా ఠా కె నెన్నీఆక్టు ” ప్రకారము జోతిదారులకును 

భూమిలో శాశ్వత ఫుజి రాయితీ హక్కు కలుగంజేయంబడినది, ' జోతి 

దారుల్మక్రిందినై తులకు చారొకెుగ్రామములో సం్రైెండుసంవత్సరము 

లెడతెగసండ భూమిని సాగు: చేసినయెడల వారికి పూడ. “భూమిలో 

 జిఠాయితీపాక్క ఏీర్పడుచున్నది. కొన్ని పద్ధతులకు లోబడి బోతి 

వెర 

క,యించుటకు6 గాని, | 

౨౬౫ 

దారులున్కు వారీరై తులును వారిజిరాయితీహక్కు_ లను తనఖా పెట్టుకో 
వచ్చును, కమజి రాయితీహాకు_.ల నితరులకు సంక్ర, క మింప (జేసినప్ప్వడు, 

ఇట్టి _కాళ్వకపు "సెటిల్ మెంటునకు, లోంబబుపంబడిన సీల్ 

కాట్స్ నోలొపారా ప్రాంతములు తప్పం దక్కిన అస్బామురా స్థ సము 
Ey నందలి భూమి యంకయా గవర్న మెంటువారీ కి, కి ందచే యున్నది, 

అస్ఫామురా వ్ర్రయులాేని విలాప హెబ్, నోల్పారా అను రెండు గవర్న మెంటువారు. భూమిని కాన్ని వక్సరమలకాల పరిమితితో గాని 

అనగా పదు లేక ఏీలేయం గాని కాలున కీచ్చుచుందురు, నూతనముగా సాగు 
సెనిమిదవ శతా బ్దియంత మున శాశ్వత పుగాటిలా మెంటు కి 0దికి తేంబకి లోనికి తీసికొనిరాయబడిన భూముల కిట్టి * సాలీనాకాళ్లు. ఈయ 
నవి. ఆజిలాలమిర? సీచారులున, జమిక్దారులును తప్పు జేర్పడిన బడును ఏయేంట, కౌలుదారుని మార్చుటకు గవర్న మెంటున కధి 

కార మున్నను సరిగా సిస్తు ఇెల్లీంచినంతకాలము ఒకరైతునశే కాలు 
(చృతిసంవత్స్రము నియ్యంబడు చుండును, ఈ 4 సాలీనాకాళ్లు) పాందు 

రైతులకు వారీషట్టాలోని భూమిని విక్కయించుటకు వారి కధికారము 

లేదు. అయినను అట్లు వారు విక్కయించుకొ నుటయ్యా, గవర్న 

మింటువా కెట్టియాశేపణయు చేయకుండుటయు జరగుచున్న ది, 

ఇట్టిభూమి సంపూర్ణముగా వ్యవసాయమునకు లాయకు చేయయంబడిన 
తరువాత ఈ * సాలీనావైతు' లకు వర తుకాళ్లు ఇయ్యా(బడుచున్నవి. 
వరతుకౌలు పొందుశై తులకు వారీపట్టాభూమి మందు సంపఫూర్జ్యమయిన 

జిరాయితీహ శేర్చడుచున్నది. వంశపారంపర్యముగ అనుభవించు 
'టళకే కాక విక్రయాదికములు చేసికొనుటకు[రాడ హక్కు కలదు. 
_౧౯౧౯-వ సంవత్సరమునకు తరువాత అస్సామువాలీ (లోయలో 

గవర్న మెంటువారికాళ్ళలోే నొకకొ త్రహరతును చేర్చుచున్నారు. 
ఆహర శతేనునణ్యా కౌలుదారు 'శనపట్టాభూమిని. మజీయొకవ్యవ 
సాయ దారునికి తప్ప అన్యునకు వి కృయింపయగూడ దని, దీనియుద్దేళ 

మే మనంగ్యా భూమి “పెట్టుబడిదారులయిన. మార్యాడీలపరము గాకుం 
డుటశే. ఈవరతుకౌళ్లు పొందినప ట్లాదారులలో పాయకారీ నై తులకు 

భూమియం చెట్టినాక్కు.ను లేదు, _ భూమిని స్వయముగా సాగు 

చేయులోపాయకారీ రై తులకు జిరాయితీహక్కు_లు కలుగంజేయవలె 
నని గవర్న మెంటువారు చెపెక్కుసారులు ప్రయత్నించిరి. కాని 
ఈప ప ప్రయత్నము లీంతవజకును కార్యరూపమును దాల్చలేదు. 

. అస్ఫామవాలీ (లోయలో సంపూర్ణముగా సీస్తు లేనట్టి య, | 

సగ ముసీస్తు చెల్లీ ంచునట్టియా భూములు కలవు, ొదటిరకముభూము 

లకు లాఖరాజ్ | "భూమ. లనియా, _రెండవరక ముభూములక్రు 
6 నిస్ఫ్ఖిరాజ్ ) భూము లనియా. పేరు, ఇవి సూర్య కాలమందు. 

హొందూదేవస్థేనముబలో నౌకరీ. చేయు అర్చకులు. మొదలగువారి 

కియ్యంబడిన . -ఈన్నాములవంటివి, ఇవి ముఖ్యముగా కామరూపము 

జిల్లాలో ఎ ఎక్కు_వగానున్న వి, ఇట్టి “లాఖిరాజ్ * దార్గ్శకును “నిస్ 3 

ఖరాజ్ ) ధార్భకును శార్శిక్కిందిరై తులకును గలహక్కు_లను జిం 

చినవిమయములు మిక్కిలి _క్లిస్ట్రముగాన్ను అస్ప్బష్ట్రముగాను ఉన్నవి, 

వీనిని. నిర్ధారణ చేయుటకు. గవర్న మెంటువారు ప్రయత్నించు 

చున్నారు. 



DE. 

౧౮౮౫-వ సంవత్సరములో ౯ బర్శారాజ్యము నింగ్లీ షువా 

ర్మాకృమించుకొనుటకు( బూర్వము దక్నీణబర్థాదేశము చ్రీటిషుబర్తా 

ఇపుడు ' బర్హాదేశము లోయరుబరా | 

అనియా, అప్పరుబర్థా యనియు రెండుభాగములుగా వ్యవహరింప | 

చున్న ది. వూరము లోయరుబరాలో 6 జేరినపటణములం చేటు | 
బడుచు ఇ లౌ వ్ర - "లు కు శ యో గార్థము చానిసాగాం డృచే నీ సద్యమయు నేయంబకుచుండుభూ ములును 

యని పీలవంబడుచుం డెను, 

జేజుఖండములుగా విభజింపంబడి ఆయాఖండములసి స్తు 6 భుగీ*' యను 

నుద్యోగ స్థునిద్యారా వనూలు చేయణబడుచుం'డెను... ఈళద్ధుగ్) భూమి 

పన్ను వసూలు. చేయుట యేకాక కొత్తగా సేద్యము చేయంబడిన | 

పృతిసంవత్సరము . "పేస్తుము త్తమును చెలీయంజేయు | 

ప గీలను తొొలణంచి | 
ఇప్పు డాధ్ధుగల లర చేదు * వ్యవసాయము చేయుచున్న భూ ములయొక్క_ హక్కు_భు కము 

| లాచారమును బట్టి నిర్ణయింపయబ సుచుం డెను. 

భూమిని కొలచి పృ 

"లెక్క. తయారు చేయవలయును, 
క్రమక్రమముగా గ్రామమున కొక్కొ_క్కం పెద్ద "నేర్చజుచుచు న్నారు, 

భరమ. బర్థారాజ్యములో భూమిహక్ళ్కు_, ముందు భూమిని 

_వ్యవసాయమునకుం దీసికొనివచ్చినవాని దయియేయాం డెను, వప, 

థమమున భూమి విస్తారముగా నుండీ జనసంఖ్య తక్కువగా 

నుండుటవలన ఒకటి శెండుసంవత్సర,ము లొక పృ దేశమునందు వ్యవ 

సాయము చేసి తరువాత శెండుయా౬డుసంవత్సరము లింకొకచోట 

వ్యవసాయము చేయుచు. నిట్టిన్టము వచ్చినచోట వ్యవసాయము 

చేయుచువచ్చిరి, ఇట్లు వ్యవసాయము చేయంబడినప్ర, దేశమును ప్రతి 

సంవత్సర మును కొలచి (చధాన ₹విన్య్యూఅధి కారి సిన నిర్ణయించి 

య్మాప్తకార మే కొన్ని సంవక్సర నులు వసూలు చేయుచువచ్చు 

చుండెను. బర్తాదేశములోనిభూమి మిక్కిలి "ఫలవత్తర మెనది, 

ఈభూమిలో వరిపంట . విస్తారముగా పండుభూమి గలదు, తక్కిన 

భూమిలో ౬ గొబ్బరి చెట్లు మొదలయిన ఫలవృషై రామ ములు వేయు 

చుందురు. తోంటలలో6 శెట్టున కింత యని పన్ను చే జేసి అమరకఫు 
స్తు వనూలుచేయ6బ కును, 

ఇప్పుడిప్పుడు లోోయరు బర్థాలో సరియయిన సెటిలుమింటు 

చేయంబడినది. ఆ సెటిలు మెంటు రేయితువారీ అమరకపుపద్ధతిని బోలీ 

యున్నది. 

వై శాల్యమునుబట్టి యేసంవత్సరమున కాసంవత్సరము విధిం పంబడు 

సీస్తును సెటిలు మెంటు కేట్ల ప్రకారము ఇయ్యావలసిశమున్న ది. అట్టి, 

భూస్వామి, అక్క లేనప్పుడు తన నేద్యములోని భూమిని అంతయు. 

“గాని కొంతగాని వదలిపె పెట్టవచ్చును, మొదట పండినపంటలో ౨(.వ 

వంతు పన్నుగా వనూలు - చేయంబడుచుం డెను. . తరువాత వ్యవ 

సాయ పుఖర్చులు పోగా మిగిలినదానిలో' సగము వనూలు చేయుట | 

ఆను 

అడవి 

_ కారంభించిరి, మయోమాకొండలప్ర, చేళయులోే 6 ట్రామ్ యా ) 

పోడువ్యవసాయము చేయంుకుమున్న ది. ఈవ్యవసా యము 

ప్రాంతములయందలివారు చేయునది ' గావున. వారికటుంబములలో 

సయ 'అనుక త్తిని ధరించి దాని నుపయోగింప(గలమనుహ్య్యుల కందటి 

"కును. గొంచెయు రొక్కము. పన్నుగా విధించి సంవత్సరమున క ప్రక 

సౌరి వన్లూలు చేయరుడుదున్న ది. : 
Cn 

లేవనునుబట్టి భూములు  అమరకపలిచి 

గలదు. 

. వేయుటకు రయికుమోఫు లేక బంజరుగా నున్నది, 

ప్రతిభూస్వామియు. తనభు_క్త క్షములో నున్న భూమియొక్క. 

అమరకము 
. థీబారాజు రాజుగా నుండిన కాలమున్మ అప్పరుబర్గాలో 

భూములు శెండువిధములుగా విభజింపంబడియుం డేను; 

0 రాజులసౌంతే భూము లనియు 

౨, రాజాసొంతలేము కానిభూము లనియు, 

ఇందు రాజుసాంతభూములలోC గొన్ని రాజుగారియుప 

లంకలునో, 'మిక్కి_లీ ఫలవ వ త్రర "మినభూములును అక్న్టసె సినికులకును, 

రాజు గారియుద్యో౫ స్థ సులకు సీయంబడీన? భూములును రాజుసాంత భూ ములు, 

తక్కి నవ్యవసాయ వేసనట్టివియు కానట్టినియు నగుభూము లన్నియు 

నితరము లెనవి.. ఈభూూములమాందను ప పన్నింత్ నిశ్చయింపంబడ 

ప్రజ లందణును భాగ్య 

వంతులును బీదలునుగూడ నొక్క శువిధమె. ఒక్క. టేశేటుగల 

“ థాథమేడు) అను ఇంటిపన్ను నిచ్చుచుండేరి. 

ఈథాథమేడుపన్నే భూమిపన్ను గా నింగ్లీ పుదొరత నము 

వారు మార్చి భూమి నమరకము చేయు పద్ధతి నమలులోనికి దీసి 

కొనివచ్చిరి, సంవత్సరమున “ జారీచేయయుడి న రిగ్యు 

సిస్తులం వనూలు చేయం? 

బశుచున్న బి, బరా దేశమందలిభూ ములయమరక పుస్థితి రై కువారీపద్ధతి 

ననుసరించి యున్నను నింకను సరీయైనస్థితిలోనికి వచ్చియుండ లేదు, 

౧౯౦౧-వ 

ప్రస్తుతము బర్తాదేశమలో వ్యవసాయము చేయురయితులు 

తక్కువగా నున్న హేెతువువలన. బంజరుగా నున్నభూమి విస్తారము 

ఈభూమి మిక్కి_లి ఫలవంత మెన దయినను సేద్యము 

ఇప్పుడు దొర 

తనమువారు. దరఖాస్తుడార్శకు దర ఖా స్తునిబంధనల ననుసరించి 

భూముల. నిచ్చుచుచున్నారు.. భూములు గావలసినవారు మంచి ఫల 

వంత మైనభూమీని బరాదేశములో జిరాయితీహక్కు.లతో దర 

ఖా స్తులమో 6దం . బోొందుట 3 కిప్పుడు. మంచియవకాశము గలదు. రయి 

తులను చేర్చి, చర్యాచేశమందలి భూమిని మంచివ్య వసా యము లోనికి 

సికొనిరానెంచి "దెరతనమువా రీయేర్చాటులను జేసిరి, రయికులు 

విస్తారముగా. నక్క_డం బజేళించినకొలంది యు నిప్పటి సదుపాయ 
Cw 

ములను. దొరతనమువారు కొంతకాలమునకు దీసి సివేయవచ్చును, 

లాఖరాజ్ భూములు 

ee భ్రూమిప పన్ను చెల్లింపణడని భూము లన్నియు. “లాఖిరాజ్ 

భూము. లని చెప్పబడును, ఇట్టిభూములు . సీస్తు. లేకుండ నితరుల 

కీయ6బడి నవి, ఇందు భూస్వాములకు భూమియందు హక్కు కలుగున 

ట్లీయయడినవి మ్ల్కు ” అని చెప్పబడును, 

ఇట్టిభూ ములు భ క్రలకును పండితులకును. ప్రసిద్ధులగు దైవజ్ఞాల 

కును. పౌఠళాలలు? - మసీదులు 'జేవాల్థయముల్లు , రిక్యక్వే త్రము, 

ఇం న 



అవుఠరకము 

గోేరీలు మొందలగువానికి నీయ[బడినవి. భూమిమోంచను చెల్లీ ౦ంపంబడు' 

చున్న సీస్తు స్సు కొట్టి వేయ బడినట్టివి గాని సీస్తు లేకుండే యియ్యంబడి 

నట్టివిగాని అసభూములు ము ఆఫీ” లేక యీనాము లనంబడును, 

ఇ ట్రీయయుడినభూములు గాక సర్కారునకు యాద్ధవిపుయమునం 
గాని. యితర వ్యవహారవివయమున6 గాని మేలు చేసి వారికి "పెద్ద 

"పెద్ద ప వ్ర దేశములు సిస్తు లేకండ జాగీర్లు అన్ను పేరుగల వీయంబడి 

నవి. ముగలాయోచ క్రవ రులరాజ్యుయున సర్కారు ఉద్యోగము చేసిన 

యాద్యోగ స్థుల కందజకును మనసబ్హోదాలశోోపాటు సీ సిస్తు లేకుండ 

కొన్నికొన్నిప్ప ప దేశములు వారీవారి,ప 

వీని యన్నిటికిని జాగీర్లు అని పేరు, 
హ్ 

నాఖిరుదుగా నున్న బంజరుభూములు 'దేళశమం 'డంతటను గలవు, | ముగా నుపయోగించి 

బంగాళ రాజధానిలో నిట్టిబంజరుభూ ములు శాశ్వతముగా నమరకము 
చేయయడినయొన్చేట్లక సంబంధించినవి. ' దూ౧౯-వ సంవత్సరము 
వటుకు నాయాయెనే ట్లజమోక దా రి ర వ్ధయు వచ్చిన ట్లా శ్ మించుటకు . 

వీలు కలుసచుం డెను, తరువాత ౧౮౨౮-వ సంవత్సరమున జారీ 

చేయంబ కిన రిగ్యు లేవనును బట్టి అట్టి బంజరుభూ ముల 

కొనక కొన్నింటిని. పన్లీకు అడవుల క్రిందను దక్కి_నవానిని వ్యవ 

సాయ దారులకు కవులు, క్రిందను ఇచ్చుచువచ్చిరి. సంయుక్తపరగ 

ఆగ్రామముతో కలిపి అమర్చ్భుచువచ్చిరి, 

పర్వత ప్రా పంత మందలీజిల్లాలభోేని పెద్దబంజరుభూములును పెద్ద 

"పెద్ద అడవులును దొరతనమువారివళోమునంచే యుంచుకొనిరి, "అయో 

. ధ్యలోే తాలూకా చారీయె స్టేట్లకు సంబంధించిన బంజరుభూమి Yoo" 

రమెకరములవజక్క, ఆయాయెస్టేట్ల కిచ్చి తక్కినవానిని దొరతనము. 

వోరే వశీము.. చేసికొని సీస్తు నిర యించిరి.' 

పంజాబు దేశమందును ప్రతి ర్రాకుమనకును సేద్యము కాంబడినభూమికి 

౧౦౦-కి ౨౦౦ లుగా  బంవసభూమి “గామ సులయు ప మయో గమునిమి 
జీ థి 

_త్తీము వదలి పెట్టి తక్కినభూములకు సిస్తు కట్టిరి, రయికువారీ-అమర ' 
'కములో . నున్న బోంబోయ్యి 

'బంజరుభూ మిలో 6 (బ్రతి గ్రానుమునకును బకువుల మేతకు కావలసి 

నంతభూమి విడిచిపెట్టి తక్కిన దంతయా సాంతహక్క్కగల 

భూమిగా  నెంచంబడకి సర్వీనెంబర్లుగా విభజింప(బడి ఆయాభూముల 

స్థితినిబట్టి సి సిస్తు ఏర్పజేచి అమలులోనికి తీసికొనిరాంబడేను, బంజరు 

భూములు సాధారణముగా నీ కింద వివరిం పంబ డినపద్ధకులను బట్టి 

._ అమురకము చేయయుడుచున్నవి : — 

బంజరుభాముల-అమరకము 

ణః "పెద్దపెద్ద చెట్లచే నిండియుండి అడవిగా నుపయోగింప6 

బడుటకు వీలై. నీవీ. తమరకము చేయంబడవు.. కాని చిట్టడవితో "నిండి 

“యుండి నేద్యమునకులాని తేయాకుతోటలు' మొదలగునవి నోయటు.. 

టకం గాని, .వీలుపడుబంజర భూయ లనుళకయ ' చేయ యబనును, | 

సతులం బటి యియ్యంబ డెను, 

నా క్షమించు 

మధ్య పరగ ణాలయందును 

మదరాసురాజధానులయం దున్న 

౨౬౬ 

బంజరుభూములు ముందు తనిఖీచేసి అవి అడవిగా నుపయోగించుటకు 

పనికిరా వని తోంచినపుడు బంజరుభూమి అమరకమునుగుజించి 

వ్రాయలుడి డిననిబంధనల ననుసరించి అమరకము చేయంబడును. 

_. ౨ ఇ ట్రమరకము చేయంబనుభూమి కొన్ని సంవత్చరములకు 
వ్యవసాయమునకు - లాయకుగా. చేసికొనుట కవస సర మెనకాలపరిమితి 

ననుసరించి సదుపాయ మైనసిస్తునకు కను లీయంబకుచుం డెను, 

వ, ఇట్టిభూ ములను సర్వీ చేసి రోడ్డులు రసాలు నదులు 

పంటకాల్వలు చేంపలుపట్టు పృ దేశేయలు గనులు రాలు మొదలగువాని 

యందు హక్కు గలుగకుండ నీయ(బకుచుండును. 

ళో, ఇట్టికవులు దారు తనకవులులో నున్న భూమిని న్యాయ 

సరియైనస్థితిలోనికి 6 దీసికొని వచ్చినయెడల 
కొన్ని పద్ధతులమోంద నాభూమియందు శాశ్వత పుసాక్కు... పొంద 
నచ్చును, ' 

౫% ఇట్టిభూమికి కడనుస్రా ఫ్రై ప్రై రీయస్టేబ్లవళెశే సెటిలు 

మెంటు చేసి సీస్తు నిర్భ్ణయింప(బకును,. _ ఇట్టిభూములవివ యమున 

నొకొ,_క్క_రాజధానియం దొక్కాక్కావిధమన నిబంధన లేర్చడి 

యున్నవి, వి శేవధనము వెచ్చించి పెద్ద పెద్దవై శాల్యముగల భూముల 

| యందు కేయాక, కాఫీ, చింకోనా మొవలపతోయల ణాలు అయోధ్యయం. దున్న అడవు అేగ్రాముముతో సంబంధించినవి ' 0 ఖ, చింకొనా లనతి' (టలు - జేయు 

భూముల కమరకము ' వేజబుగా నుండుటయు ౧౦ యెకరములు 

| మొదలుకొని ౨౦౦ యెకరమలవజకును సాధారణము గా వ్యవసాయము 
చేయుటకు కనులు పొందంబకుభూములమొక్క_ అమరకు పద్ధతు 
లు వేటువేటు గా నుండుటయు నవసరమును న్యాయ్యమును గున 

వానివివయమున సందర్శ్భానుసారముగా. నమరకఫుప ద్ధకు లేర్చటుప( 

బకుచుం డును, ఒకప్పుడు బంజరుభూ యులు దరఖా స్తుమో(దశే 

'యీయంబకును, కాని విస్తార పృదేళశీ మమరకము చేయునప్పు డట్లి 
అది లీ ఈం 

ప్రదేశము: సరీ చేయుటకు కావలసీనఖర్పు లిచ్చు పద్ధతిని కొంత 

సొము హోమో పుచ్చుకొని అఆభూమికి తేగినసీస్తు కట్టి అమరకము 

వేయంబడును, ఈవిధముగా హీందూదేశమందలి రాజధానులయందు 

అేకవిధములగు . అమరక పుపద్ధతు లనులులో నున్నవి, ఈ యమర 

కస్రుపద్దతు లన్నియు కొంచెముగనో గొప్పగనో సర్కారును, 

పన్ను "జెల్లి ౦చునవి, ఇంక సర్క్మా_రునకు పూర్ణమైన సీ సీస్తు 'చెల్లీంప( 

బడకుండ భూ శ్యాములయనుభవభు క్త క్రమలోో నున్న భూయలసుహర్చి 

వివరి ంపవలసి మున్నది, 

భూస్వాముల లబ్ది లలికొజకుం 'జేయంబుడిన యవనరక్రన ము 

ఇట్టి యవరకమపద్ధతిలో నున్న భూములను మాన్యము 
లనియు ఈనాము అనియు వాడుదురు. సీస్తు లేకుండ గాని తక్కువ 

నీస్తునకుC “సైనిసలకీతము క్రిందను _ ఊద్యోగ స్థులవేతనముల 
కి ౦దను చేవాలయములయొక్క_ “సంరక్నుణకిా జకును వానినేవకుల క్రిందను చేవ నుణకొ అక్ యక భుక్తికొజకను సత్రములు మొదలగు ధర ములనిమి శ్రమను లో 

“గాని 

| కవులు, శాస్త్రజ్ఞులు పండితులు దైవజ్ఞులు మొదలగువారిజీవనాధా 



౨౬.౮ 

గముకిొజికును దొరతనమువారికి. గాని దొరతనమువారిమెప్పు వపడయు. 

నటు చేసిన ప జూ శేమమునకు( గాని. చేసి సినగొప్ప కార్య ములక్రును బహు 
య (UW 

మతి'గా భూములను తు 

పోందూ బేశమున( గలదు, హిందూ రాజులకాలములో నిట్లు గామ. 
లో 

ములు భూములు నిచ్చునప్పుడ్యూ అట్టియీ విని దుశటించుచు శాసన 

_ములమో6ద చ్రాయువాడుక కలదు. ఇవి రాజు గాని, సంధివిగ్కహో 

_ ద్యథికారి యిని పిలువంబడుమం త్రి... 

సైనికుల కిట్టిభూముల నిచ్చుపద్ధతి విజయనగర రాబ్య మందును, దవ్నీణ 

డక కాడను గలిగి హిందూస్తానమును మహమ్మదీయుల జయించినప్పు 

ఒం రముండెను, 

హిందూ రాజులు 

'లేలుచు విస్తారముగా ధ రృకార్యములనిమి త త్ర మిచ్చిన భూములు నగ 

హారములు -నాయా,ప ప ప్రదేశములందును. నుత్తేరసర్కాారులయం దును ఇట్ట 

. యానాములలో ఇద్కవగా' గలవు, తరువాత హొంమా రాజ్య యలు 

శీణించి దేశ మ రజకస్థితి రోనికి వచ్చి పిమ్మట . మహమ్మదీయులవశ . 
ద్యఢి కొర యులు లేకుండ నిష్టము వచ్చినంతకాల. మనుభవిం యకం 

| గాని అట్టిదానవిక్రయాదిస్వతం శ్రా తాధికారము. పొందవ లె నన్నచో . 

మైనతరువాతం జిన్న చిన్న చేశ నాయకులును బ్రైబలం. జై నస్థలాఢి కారు 

లును. బలవంకు లైనస సర్కా_రుద్యోగస్టులును స్వతంత్సి ంచి. ఇట్టి 

భూముల నిచ్చుచువచ్చిరి. ఊ త్రరస రా.ర్లలో నిట్టియో నామభూము 

లెనేకము లప్పటిజమిక్ డారులవలన, పోంజు దారులవలనృ (గమ 
లో 

ములు. పరగణాలు నిజారాపాడిన యిజారాదారులవలనంహాడ నీయ | ౫ 

బడిన యిట్టి చిన్న చిన్నయీ నాము లచేకయలం కలవు, దత్తమండలము 

లోను దవ్షీ₹ఇళోదిజిల్లాలలోోను నున్న పాళ్య గార్డు హాడ ' నంతకం ళు 

చెక్కు_వగా నీనాము లిచ్చుచువచ్చిరి, 

మహమ్మదీయ రాజులు 

గ శుయఘల నిచ్చు శాశ్వతముగా సిస్తు చేనండ భూములను uy 

పద్ధతి మహమ్మదీయ రాజా. కంగీకారము కాక పోయిశను చ్రాహాణుల 

ఈమేక్క_ దేవాలయము మొదలగు వానియొక్క_ అనుభవములో నున్న | 
భూములభు కృమునకుమా త్రము, - అడ్డగించుఏ వారీ కిష్టము . "లేక 

పోయెను, ఇంతియేకాక. వారుగూడం చొ త్తగా నట్టివారి కట్టి 

. భూముల నిచ్చిరి, ' "తరువాత నింగ్నీ షువారకిన్ స్రెంచివారీకిని జరగిన 

 యుద్ధములలో చేళ్ళ - మల్ల కల్లోలము గా నున్నయవస్థయందు శీవిధ 

మైనర్యాయ మైనయధికారము శేనివారుగూడ నిట్టిఫూయల నిచ్చు 

చుండిరి, 

గా నముములను నిచ్చు వాడుక చర కాలముననుండి ' 

నందును, ౧౮౨౯వ స సంవత్సర మునం౦ందును ఈస్తీండి అయాక 

తి గాని యిచ్చువాడుక కలదు. 

lf ౧౮౪౫వ సంవత్సరము మొదలుకొని ' 
ఇట్లు హీందూరాొజులచే వ్యవహరింపంబ కుపద్ధతిని మహమ 

దీయులుగూడ నవలంబిం చి జాగీర్హను మిల్గుభూములు నుచితేముగా. 

నిచ్చుచుండిరి. అట్టిభోముల నన్నింటిని - “6 ఈనాముభూములు ? అను , ఈనాం కమూప౯ా 

సామాన్యపదముచే వాడుచున్నారు. . ఇట్రి. యో నాములలగే విజయ - 

నగరము నేలిన హీందూరాజులును మధుర రాజ్యమును బాలీంచిన | కమోవన్ ? ఒకటి యేర్చణుపంబక్తి ఈనాములసంగతి యంత యుం 

పాండ్యులును, తంజావూరు. మొవలగునవి రెమేలినమహో రా క్ర ప్రభు. 

వులున్తు ఓ డ్ర దేశము సేలినగజపతులును' నాయకులును, ఆయాదేశము 
| లన్ని ంటికి నట్టిభూము లే నియమముతో పుట్టగా కినను సీస్తు లేకుండ 

అవురకము 

ఇంగ్లీ షు ప్ర భుత్వము 
ఆంోయ ప (ప్కృళుత్వారంభదినములలో 6 బూోర్వాచారము ననుస 

రించి ఇ శాశ్వత యాం గాని కొన్ని తరములవజి కనుభవించునట్లు గాని 

కొన్ని జాగీర్ల నిచ్చుచుండిరి. తరువాతి ౧౮౨౨-వ సంవత్సరము 

౦ పెనీవారి 

యుద్య్యాగ స్థల కింగాండు దేశముసనుండీ “కోర్టుఫ్ డెరక్టర్చు " 

పంపించినయు _త్తీరువులను బట్టి, పారితోషికము గా ఈనాముభూముల 

నొసగువాడుక నూని అటి కారక పెన్షను ఫ్రార్వకముగా. దొక్క్ళ మే 

యిచ్చుపద్ధతి నవలంబించిరి, “ఇట్తిభూములు ప్ర శ్రే థమమున నియమింప 

బడినపనుకకం భిన్న మగుపనుల్మ కింద వినియోగపడుటకు వలను 

పడ దని ౧౮౫౩౧-వ సంవత్సరమున. నొకనిర్బంన. -.. మేర్చటిచి 

. అట్రిభూముల నన్నింటిని 

సర్కాారునకు దాఖలు చేసికొనుపద్ధతి నవలంబించిరి.. 

తరువాక్ ౧౮౫(౮-న సంవక్చరము సవంబరునెలలో ౪ ఈనాము 

బరీక్షీంచి న్యాయ్య మగువానికి శాశ్వత పుపట్టా లీయ.- నారంభింప. 
బడేను. ౫౦-సంవత్సేర ములభు క్త ము. బుజువుపడినయా నాముభూ ము 

శాశ్వతముగా. నీయం బడినవి. అట్టు ౫.౦- -సంవతృరములభు కము కను 

పటుపక' చొలసంవత్నరములు కనంబజిచిన వారికిాడ, సిస్తు లేకుండ 

నీయంబడిన వి... ఉచితముగా నీయ బడి నయ నాములు దానవిక్కయా 

సంవత్సరమునకు 'స్వల్పము'గా 6 క్విట్ రెంటు) ఈతను పన్ను నిచ్చుకొను 

పద్ధతిమోందయాని, ఒక్క పర్యాయ మే క్విట్ రెంటు క్రింద కొంతసో 
మిచ్చి స్వేచ్చగా పన్ను. లేకుండ . ననుభవించుపద్ధతిమి(దం. గాని 

యేర్పాటు గావించి పట్టా లోసంగెరి, ఇట్టు విథింప బడిన “క్విట్ 

రెంటు? స్వల్ప మైనను "సద యిమ్నుట * కీయకొనక కొందజఅం ఈనాము 
దారులు తనుకు గలుగంజే సిన వి క్కయాద్యవ కాశమును బోయెట్టు 

' క్రొనిరీ, అట్టియినాములు 6 నట గీ తము] ఈ నాము లని చెప ప్పంికును. 

అట్టియీ నాము లిప్పటికిని నాన్ని గలవు. వానిని. .ఈనాముదారులు 

వంశపారంపర్యముగా ననుభవించుటకు హక్కున్నది. గాని ఇత 

రులకు?  జెందంజేయుట కధి కారము. "లేదు, అట్టిభూములు చోన 

విక్రృయాదిమార్షమున నితరులకుం ' జెందినపుడు . 
భూమిగా నంచయకి తగనజి రాయికీసి స్తు 

"సర్మా-రుజి రాయితీ 

విధింపంబళును. నౌకరీ 

క్రి 0ద నీంబజినయీ నాములలో నవసర మున్న నౌకరీలబాప తువాని 

చచి తక్కి_నవానికి క్విట్ కంటు కట్టికాని కొన్ని, సంవత్సరముల 
| కృిటొరెంటు. పుచ్చుకొని పన్ను శేకండల గాని యిచ్చిరి, ఇట్టినాకరీ.. 

యీోానాములకరనూ త, త్రయ ఈశాంచారు లంశీకలించినను నంగీకరింవక 

పోయినను క్విట్ ఇయు. “బలవంతముగా. గట్టియిచ్చిజేసికి, దేవాలయ 



అమరకము 
ములు నునీదులు మొదలగువానిసంర క ఇకిొజికును వానివిషయమున 
"నేర్చజుపంబడిననాకర్ణ జీతముల, కీ (క్రైందను ఇ య్య(బ డినభూములు, ఆయా 

కార్యములు చక్క.లా జరగచున్న ంకవజకును భూము లనుభవించుపద్ధ 

తితోప పట్టా లీంబ' డెను. ఆకార్య్యములు జరగకపోయినప్పుడుమాత,ము 
గ్రాము 

దొరతనమువారు లాగికొని జిరాయితీప పన్ను కట్టుటకు సహ క్కుుంచు 

కొనిరి, ఈ 'నాముదారు లహక్క్క_నుగూర్చియు, అట్రియా నాముభూముల 

మోద నున్న దొరతనమువారి సాంతం త, ఇముంగూరియు సాధ . య వ్ ప్రశ ట్. షు. భూమిదర ఖా స్తువివ యమున చ్రాయయకి యందు సెని ఈనా మి మగుసంత వఅక్రు6 జక్క_ంగాం _బ3ళీలీంచి మిక్కిలి యు దారబుద్దితో 

యయా “కమోవకా *వారు పట్టా లొసంగిరి, 

ఈనాము భేదములు 

_ ఈనాములు ఈ సన్నృద్ ఈనాములు 3 

ములు కవాకఫ్లు ఎ, క దేవస్థానములు 3 

బకుచున్నవి, ఇట్టియీా-నాములు సిస్తు లేకున్నను తక్కు_వసీస్తున కీయ 
బడినను జమాకొచారీ జిరాయితీభూములవం టివే యని (గ్రుహ్ంపవల 

యును, కొన్ని యీ నాముభూ ములును శ్రానుములును . సిద్దసాధ్యము 
లగు తరు లతా గుల్లోదక పాపాణ నిధి వశే ములతో సాక నీయ. 

బకినవికూడం గలవు. దానప్తూర్వక ముగాం బబ ట్ర తి గృహీతీల క్షేమలాభ 

ముల కీయయణకినయీ నాములు ఒక గ్రానుముగాయగాని, శ్రామములోం ' 

గొన్ని భూములుగార గాని యాన్నవి, ఒక ల్రామ మంతయు చాన. 
మీచ్చినపుడు క దేపశొత్తు ) లేక ఈ చుజరు ) కలము లనంబడును. ఒక 
శ్రానుములో 'నీయ (బ కినయీ నాములు మెనరీ నాములన(బ కును, మెనరీ 

'నాములక్షం కెంబెద్దదై _గ్రానుమనిపీం చుకొననియీ నాము “ఖండ డికి లేక: 
“పోవాల్ క్రో తి త్రియో వైస్తంటకును, ఆదివజుకు సేవ్య ములో నున్న గ్రా గామ 
మి చామ “సేయ బడినప్పుడు మోం జ్యేగ్కాముయా నా మన(ంబడును, ' 

ఒక పెద్దవై శాల్య ముగల భూమి నొకప శ్ కట్టయబుక్కి అది యోనా, 

ముగా నీయయబడినచో నట్టిపల్లె గ్రామ లెక్కలలోం (బ్ర క్యేక గ్రామ 
ముగో వా యంబడియుండన పుడు, లో 

లనియు, | 

యోగమునిమి త్త మీయంబకిన గ్రామమా న్యములు, అనగా రిపిన్యూ; 

పోలీసు సు చ్రామనౌకర్లు _ఆానుదేవత, గ్రానుదేవాలయ ములు మొద : 

అసవాని క్రింద నీయాబడి + చిర కాలభు క్తములో నున్నవి తారాపదీ. 

'యానాము లని'' చెప్పబడును... ఇని రాజుచే చేతం గాని _గ్రామసము 

చాయమువారిచేత౭ గాని యియ్యంబడినయీోచాములు, రాజుజెర 

గృహీతలకును ధర్మకార్యములనిమి త్ర తమును మతసంబంధ నుగువిషయ 
ములక నియ్యశబకినయావాములు శస శ-సనన్) లేక దుం బాలా! యూ నాము. 

|] నట్టు రాజుయొక్క. అంగీకారము బీాందెనవి సాక్వ్యుయలు నిదర్శనములు పరీకీంచి సహాక్కు_భు కములు నిర్ణయించి 
అనయబడును, 

అవి గ్రామగర్భఖం డ్రిక యనం 
బడును, ఇట్టి యి నాములు ఆండువిధము అయినవి. తారాపదీయీనా' 

ములు లేక మౌన్యము లనియు, 'సనదు లేక దుంబచాలాయిానొము. 
-. , య Mn | చ్రానుము ప్తృప్రథమమునం గట్టి అనప్పుకు గ్రామోప 

బ్రతి! శ్రా 

తక 

లనంబడును,  తంజావూరునందు రాజ్యము చేసినహీం మారా జులవలన 
నీయ బడిన యీసనదీయీ నా ములుకూడ (క్కి విధములు వా 

౧, కను నుయినపట్టాలతో నీయయడినవి ' శికాసనదులు 
ఈ శికాసనదుల క్రింద భూమి యనుభవింపక చదానిమొంద రొక్క.పు . 
సీస్తురాపకముగా ననుభవిం ప[బడునవి ఆయక ట్టమాన్య య 'లనబనును, 

3, రాజుయొక్క్టావగరునందలీ ఖాసు లెక్కలలో, ఈనాము 

మిచ్చి 
క ద త్తర్ రోఖాలు ” 

3. ఈనా . మిప్పించపలసిన దని కోరి యిచ్చుకొన్న అర్జీ 
| మింద, ఈనా మిచ్చినట్లు ప్రాయంబడీనవి 6 అర్జీ రోఖాలు ) అసం 

మిరాశీదార్లకు కమమకాశీగ్రా మమందలీ బం జరుభూమిని 
| దీఫికొని దానికింద “నీయయబడి నయినామ్తులు చ్రామభాగయీ నాము అని, అనేకవిధములు గలవు. జమోకొ దారులూ శాక్వక పుసెటిలుమెంటు | ఇసి తంజావ్రూరుజిల్లాలోం 

నకు దరిమిలా నిచ్చినయీనాములు దరిమిలా యీ నాము లని వాడల: 
ట్ర చురింపలుడియటన్న ది, 

జాగీరు గా- నున్న చెంగల్పట్టునందు నొకనిధమయిన సనదు ఈశా 
ములు గలవు, ఈసనను ఈనాములు ప ప్రతి సంవత్సర మోయంబడు 
పట్టాల ననుసరించి భుక్తములోే నుంఢునవి గాం గన్బించుచున్నవి,.. 

ఒకప్పుడు 

ఈ నాములు, సిస్తు కొంచెమేని ఇచ్చుకో నక్కో_అ లేఘండం 

సిస్తులో. గొంత భాగ మిచ్చుకొ నుపద్ధతిమో [దం గాని కొంచెము 
సా మ్లిచ్చుపద్ధతిమోందం గాని యాయంబటడెను, ఇందు మొదటితరగ 

తిని సర్వయోణాములు లేక “ సర్వమాన్యములు *, “ సర్వదుంబా 

లాలు ' అనంబడును, _ఇట్టియీా నాములు సాధారణముగా. థర రకార్య 

ములకొ అకును, దై వజ్ఞాలు ప పండితులు కనులు నగు బ్రాహణులకొజకును, 
చశేదవడిన రాజకుటుంబములలోనివారికి నీయ బడినవి, శోత్సియము 
లను ఈనాములు వేవములు చదువుకొన్న వారి కీయ(బడిన వే మైనను 
కాలక్రమమున నితర చ్రాహ్మణుల కిచ్చు నీనాములుకూడ శ్ర తియము 

లనంబడుచువచ్చైను, 

గాని, సీ 

శెండవతరగతియి నాములు, ఇవి సిస్తులోం నొంతభాన మిచ్చు. 

కొనుపద్ధతి నీయ (బడినవి $__ 

౧. అర్ధమాన్యములు : :— సీస్తులో 'సగముసిస్తున కీయబడినవి, " 

౨ చాతుర్భ్భాగములు, లేక పాతికబడులు = భూమినీ స్సులో 
నాల్గవవంతుమా త్రము సర్కారు కీయవలసి నయీనాములు, 

3, ముప్పాతిక బడి :-_ భూమిసిస్త లాలీ మస్పారికవంకు 
మాత్రము స సర్కారునకు ప న్నీయవలసినయానాములు, 

ళో, రాయయత్ ముఖాసాలు : పతి సంవత్సరమును “జేయ! 

బకుచున్న సాగుబడిని బట్టి తకప్కవసిస్తు కట్టి యీయయబడినమఖాస్తా 

గ్రాామములు, 

ఎ, ౫. త్రిఫాగములం:-- భూమియందు పండినపంటమె _క్రములో 

] మూండవవంతునూ త్ర ము సర్కాారున కచ్చు నీనాములు, ప 



326 అమరకము 
ఇట్టి యీ నాములలో, “క్విట్ రెంటు లేక 6 వోడ్తీ% 6 బేడిగ ), 

6 పరుపు ౩, 6 కట్టుబడి ? అనుపన్నులు చెల్లించి యనుభవించు ఈనా 

ములు చేరియున్న వి... ఇట్లియా నామాలలో "కొక్కపర్యాయయమే నిర్గ 

యింప(బకినసిస్తు వీంేట చెల్లి ంచునవి “బిల ల కా) యానాము 

. లనియు, చ్రతిస ంవత్సరమును పంకుపంటనుబట్టి యాయవలసినసిస్తు 

నిర్ణ యింపంబడినవి 6 హంగామా జోడీ యీానాము లనియు. శెప్పం. 

బడును. ఫూరాసీస్తుకం యె తక్క వసిస్తు రొక్క_రాపక ముగా. 

జెల్లించునవి “కట్టుకుట్టగై ' భూము లనయిడును, 'ఇట్టిభూములు 

యాద్ధములోం బనిజ్షీసిస సెనికుల కీ యబసీనపి, చ్రతిస సంవత్సరము 

నొక పర్యాయము నిర్ణయింప(బడి న క్విట్ రంటుపన్ను నిచ్చు ఈ నాము 

శరములు 6 ఖాయమ్ జోడీ? "లేక ఓ హరసాల్ మకా" లనంబడును, 

“వోడీ” కంటి నెక్కు_వగాన్సు న్యాయ్య మైన సర్క్మా_రుపన్ను కం కొం 

డక్కు_వగను సీస్తు చెల్లీంచుచు ఖాయమైన అమరకపుపద్ధతిలో 

నున్నగా గామములు * రొక్కకుట్టరై > చ్రామము లనంబడును, 

_. ౧ సేల్ కుట్టగై వ పూరాసిస్తుకం శె తక్కు_పయినసీస్తు 

ధాన్యయాపముగాం గాని . అప్పటి కైన ధాన్యమాల్యముగా. గాని ప 

న్నిచ్చునవి. 
౨. 2 పాతీంభూములు - ధాన్యరూపముగా తక్క్కువనీస్తు చెల్లీం 

చుపల్ల పుభూములు, స్థలనిర్భయము లేకుండ భూములు పాయింపు 

చేయంబడకుండ నీయంబడినయీ'నాములు, 

౧... ౧ శ్రానమముపైర చెల్లు ' సర్కారుసిస్తుమోంద రూపాయకుం 

గొన్ని అ ణాలవంతున అనుభవించుటకు సాక్కు_ గలుగ యేయంబడీన శౌ 

మము లన్నియు చ శతి తి యము లనంబడును. | 

౨, దిట్టము: — అనగా ఛగ్యూముములో శీంపేట సాగుబడి 

చేయయడుభూోమిలో. గాంత భాగము చేటుపతీచి, ఆభాగముమోంది 

స్స్తు గ్రామ లెక్కలలో జేర్చకండ ననుభవించు గ్ర్రామములు, 

3, ఈవునూన్యము :--- 5 సర్కా_రునకుం జెల్ల బడు భూమి 
సిస్తులో6 గొంతభాగము ? అని  అనుభవించునది, 

చ కబందీ యానాములు | 

ఇట్లు గాక స్టలనిశ్రేళ మేర్చడి సరిహద్దులు గలీగినయీా నాములు ' 

6 చక్ బందీ” ఈనాము లన(బడును, ఈయీా నాములు రెండువిధములు, 

౧. రివిన్యూ లెక్కలలో నమాజు కా(బడీనవి 'చాఖలా. 

యో'నాములు, 

a ౨ అట్లు - లెక్కలలో. నమోజు కానివి ధైర్డాఖలా 

యూానాములుం . 

| వనియా, నౌకరీ నే పేమీంచి యీయంబడిన వనియు కెండువిధములు, ఇవి. 
లో 

~ 3 

(గాక ద సరొతోంట లనియుూ, తోంపుఈనాము లనియు దక్షీణో 

ర్మా_టుజిల్లాలో నొక తెగయా నాముభూములు గలవు, ఇవి తోంటలు 

వేసి పెంచుటకు బ్రో త్సొహము కలిగించునిమిత్తము తో6టలు వేయు 

వారి కీయంఖసినవి, లిట్టియీ శాముభూములలోనితో యలు చచ్చి 

పోయినప్పుడు భూములు సర్కాారునకు( జెందును, - వీనినే ధర్గారామ 

ఈనాము లందురు, 

స్వకుటుం బపోవ.ణార్థ మొకొని కనుగ్రహవ్రూర్యకముగా ? బహు 

నుతిగా వంకపారం పర్యానుభేనము గలవాక్రు.. తో దానవిక క్రయాద్యధి 

| కారములతో నీయంబడినవి కొన్నియు, (ప ప్ర రృిగృహీతవంక మున్నంత 

వజకు ననుభవింప(బడునట్లు కొన్నియ్యా పృతి గృహీతయావజ్జీవము 

మాత్రమే యనుభవింపందగినట్టు కొనియు నీయ6బడినయిీా నొములు 

గలవు. ఈనాముకమిప.క కాలమందు. 'దానవి (కృయాద్యధికారము 

'లేనియి నొములు దృక్తప్రత్రులవంశస్థులకు డానరాపముగా6 . గాని 

దయాకూపము గా గాని దఖలుధీ డిన చానికిని దప్ప. దక్కిన 

ఛాన్యరూపముగా ప న్నిచ్చి యనుభ నింపంబడుభూములు యానాము లన్ని ంటికిని క్షిశ్ రెంటుపన్ను కట్టబడి పట్టా లీయడి నని. 

శ్రాహ్మణుల కి వ యంబడిన యో నాములు ప్రవ్థాదాయము. లనంబడును* 

ఇవి అధ్యయన, భారత ఛట్టవృత్తి; పంచాంగ పురాణ, వేదవృత్తు 

లను నాజు భేదములు చెందియున్న వి. ఇట్లు గ్రాము మంతయా.. నీయ. 

బకినప ప్పుడు గ్ర వారము లని పీంవలుకుళు. 'నొక్కకుటుం జమా 

వారికి నచ్చిసప్పు ఊడావటుంబమువారున్వు జక్కళుటు౦ బముకం క 

నెక్ట వకుటుంబయులవారి కి చ్చినప్పుడు, అన్ని కుటుం బములు నన్ని భాగ 

|] యులుగా ననుభవించుటకును హక్కు గలిగియున్నారు, ఇట్టియ్మగృ, 

వారములలో గొంక క్విట్ రెంటు. కట్టి: య;ోాయ(బనీనవి . విల కా 

అగ హారము లనియు, కొంత పన్ను అత్తి యీయ (బడినవి కట్టుబడి 

లేక జోడీ అగ,వోరము లనియు,. అగ గృహారములో (6 బండినపంట 
WU 

మింద పుట్టి ౧-క ఇంతసిస్తు అని నిర్ణయించి విస్తు కట్టంబ కినవి పట్ల 

కట్టుబడి య్య గృహారము లనియ్కు వీపన్ను లేకుండ నీయంబడినవి 

సర్వా గృహారము లనియు, పంటలో మూ6ండవవంతు. సిస్తుగో నిచ్చి 

యనుభవింపయబడున గ్ర గృహోరములు తి -సేషకా గృహారము లనియు6 
టీ కాగ 

జెప్ప(బడును. అగ్రహారములో నున్న త్రాహ్మణకటురబములవా 

రందజును కథ్కవపన్న చెల్లీంచుచు .. ననుభవించునహారములు 

ధర్షాసన్శాగృవారము. లని పిలువంబడును. శొతియాగృహారములు. 

జేదాధ్యయనసంపన్ను లగు చాహణుల క్రయయనచకక యితర 
JY 

| ద్రాహణుల కీయంబకినవి. కూడ గలవు, చ్రావ్మాణేతరులకు ధర్మార్ధ 

మీియంయబడిన యీానాములు ఖై రాతీయినాము. లనయినును, త్రొల్లీ టె 

పిందూరాజులబే శాసనములు చ్రాయయబకి దఖలుపడినయీ నామాలు 

: 6 ఆల్వమఖా) యానాము లని, పిలునంబడును... ఆయీ నొందారులకు 

 మతీయును, ఈనాములు పృతిఫల, మే పీకీంపక యోయం(బడీన" డానవికృయాద్యధికారములతో చర్వాధికారయ. గలిగి: వంశపారం 

పర్యమగా శాశ్వతముగా నవీ యనుభవింపబండంచున్న వి, 



అమరకము : " . ౨౭౧ 

/ ఈయీోూనాములు కాక పారితోకి పికముగా? గాని ప్రృతిగృహీ 

'చ్రప్లి సిన కార్య ములకు బహుమతి గాల గాని యాయంబడినయీానా 

ములు లు కొన్ని గలవు, అవి యే ననంగా ౩ 

అడైయోవిమాన్యము _ అడవి కొట్టి భూమిని వ్యవసాయార్హ్న 
ముగ్గాం జేకి సినందుల కీయయకినయో సాము 

" అరి నినా యీ నాము - వివాహకాలమందు. కట్నముగా నయ 

బడినయా నాము, . 

చాఫ్ుమారీ _ పెద్దపులిని జంపీనంధుల కీయ6బకీనయీ నాము. 

బరాజ్ లేక కొటాఖిడ్డి - గ్రామము కాపాడుకొజకు నొక 

బుళభుజు కట్టినందులకై యాయంబడజినయీ నాము, 

దండుగ _ రాజ కార్య ములనిమి త్ర తము విస్తారముసామ్యుం దీసికొన6 

_ బడుటవలన మిక్కిలి నష్టమును పొందినవారి కీయంబకినయా నాము, 

ఏరువాక - గ్రామములా భూమిని మొట్ట మొదట కాడి కట్టి 

దున్ని నవాని కీయంబడేనయో నాము. 

గడ్డితీరువ - వ్యవసాయము చేయుటకు మిక్కి_లీ కస్టతర మైన 
జ్. 

"మెరకథభూములను నేద్యముచేసి సినందులకు తేకుపు_వసి స్తు సు కట్టి యాయ | 

బడినయీ నాము, 

ఈడిగ _ కల్లునిమి త్త మోత చెట్లు జేసినవాని కీయ(బకి న| 

ఇరుంబుకట్టి _ రాళ్ళనుండి యినుము తీసి కమ్మరిపని. చేయు 

టకు బ్రోశ్సాహము కలీగించినందుల కీయంబకినయీ నాము, 

జూలాహట్కా_ - నేత గాం డ్రు ్రానుములో నివసించి 

యుండుటకు ట్రా త్సానాము కలిగించినందుల కీయ (బడినయీో నాము, 

మేటి - సేద్యగాండృను దీసి సికొనివచ్చి ఛ్రానుములోC గాయపు 

రము "పెట్టించిన సెద్దరై తున కీ యంయబకినయూ నాము. 

| _శారిబెట్టి - వేటలో నక్క_లను జంపినంచుల కీ య(బడిన 

క్తుకుకట్టు, ఇక్తుపవెట్టు ర కమాన్యము, ఠాదరపట్టు; పలి 

క్క_జీ న. కక అను పే్గుగల ఈనామయులు యుద్ధములో. 
జచ్చిపోయిన వారిసటుం బపోవ.ణార్థమ గాని పఠోపకారార్థ్మ శరీ 

' రమునందు గాయములు పొందిన పానికిని వానికటుం బమునకు గాని 

ప (ప్రతిఫలము గా నీయ (బజినంయా నాములు, 

నీరస రిహధ్దు _ ఇంకోక గ్రామము నుపయో గార్థము తమభూముల 

సండ నీటికాలువ శృశ్వుట' పంసోరించినందులకు. బ తిఫలము గా 

నీయ(బడినయీ నాము, 
లో 

షెపిల్లెట్టు = 'ఛెటున్ర త తృవ్వునప్పుడు మొట్టమొదట బెల్లు విటిచి 

త్రవ్వుట మొదలిడినవాని కీయ యబడిశయీ? నామ, 

య 
పల్లీకట్టు - శ్రామము కట్టినవాని కీ యబడినయీా నాము, 

ఫులికట్టు - మంత శ్రసామర్థ్యము చేత పులినోరు కట్టి దానివలని 

యపాయము తప్పించినందుల కీయయయికినయీనామ, 

పంగువాలీ తేక పట్టు వాలీ - గ్రామమం దుమ డి డివాక్కు_ గల 

3 రైతులకు, ఆ శ్రానకృషి వృద్ధిప పటేవినరిసుల కీయయుడినయా నాము, 

సలఈనాము - ఊఉ త్రరా ర్కాాడుజిల్లాలో పలీ కట్టు ఈనాము 
థి ar. | య ౧౧ అ 

లెనీ సల యీానొము.. లని పీలురు,. తిరుచునాపలి మొదలగు కొన్ని 
థ్ ఆం గ 

దక్షీణాదెజిల్లాలలో చ్రానుస్థు లందజకును గావలసినప సులవిషయ మె 

నేద్యము చవేయంబకుభూములలోనుండి రైతు లందజచేం గొంచెము 

కొంచెముగా నీయ బడుమా న్యములు స్థలఈనాము లందురుం 

భలేలోగ్ _ రాజు నాస్థానమునకు( దజచుగా రానీయలకుచు 

నచట గౌరవమును. జెందుటే కర తగల పెద్దమునుమ్యులపోప.ణము 

కొజకును వారు రాజగౌరవమును కాపాడుకొ నుటుకు నీయయుడి న 

యోొ నాము, 

ముడవ లేక సప్పణి- నడవలేనికంటి వాని కీయంబకీనయా నాము, 

ముత లీకన్ - ఒక గొప్పగారవస్థుని నాకి శ్యిం చుకన్న వారికిని 

సేవ చేయువారికి నీయ6బకినయీ నాము, 

నిర్వాణమాన్యము - దినం బరుండె తిరుససన్నా్యాని కీ యంబడిన 

యానాము, 

రాజబంభువు- పాళ్య గార యొక [యు,జమాకాదారులయొక్క_ 

యు బంధువులకుటుం బపోవణార్థ మోయ(బకడినయానాము. . 

జేదార్ - జేటలో6  బజ కలవాని కీయ ౧బకీనయీ నాము, 
Ua 

నాకరీయీానాములు 

భూస్వాములకు గాని జమికాదారులకుం గాని సొంతనాకరి 

నిమిత్త మిాయయంబకీనవియు, _గామసముదాయమునకు6 గాని పృజా 
గాను (WU 

శేముముకిొబికుం గాని నాకరీ చేయుట శేర్చజుపయికిన వనియు 

నివి శెండువిధ ములు, ఇందు మొదటిరకము ఈనాములు పాళ్యగార్డ 

వలన గాని చేశాధిపతులవలనC గాని పోలీసు లేక మిలీటరీనౌకరీలు 

చేయంబడినందుల కీయంబడినభూములు, ఇవి 6 అమరం భూము 

లనంబకును, వీని ననుభవించువారి నమరందారు లని పిలుకురు, అట్టి 

యుద్యోగములను 'జేయుబం, చ్రాతుల కీయయబడినభూమలు ' కట్టుబడు 

లనంబకును, 'గంజాముజిల్లాలో పర్లాకిమిడిజమాజ- దారిలో “న 

6 మలయ ౨ లను గొండగూముయండు | వొకచిధమగు మిలిటరీ 

నౌకరీయానాముల భు _కపద్ధతి కలదు, ప్రచేశమున నివసించు 

ప్రజలు సవర, -లనంబడుదురు... వీరు. తిరుగలాటు చేయుచు వెల్పడి 

ప్ర జేశయలయందలి ప్ర ప,జలను బాధించుదువచ్చు చుండిరి, 



5౭_౨ 

మలయ 

చవరలు నివసించు మలయ, ప్ర, దేశము లన్నియు ౧౧ ముఠా 

లుగా విభజించి అలజడి లేకుండ దేశమును గాపాడుటకును మల 

యలనుండి చెల్ల డిప ప్రదేశముల శేతెంచుమార్లములలో దోపిళ్లు దొంగ 

తనయులు లేకుండ 'సమును 'సంరక్షిం చినందులకను నీ ౧౧ ముఠాల 

కుకు ౧౧ సరు బిస్ఫోయీా లను నాయకులను ' నియమీంచిరి, "పతి 
బిస్సోయీయు నొక చిన్న కోటు గట్టుకొని, పాయక్. లను తమ క్రి ంది 

యుద్యోగస్థ సులతో గాంపుర ముండి త మయీలు బడిము శాలలో వన్న 

సవరజాతివోరినిం గట్టుంచాటులోో నుంచుచుండిరి. ఇట్టిచిప్పోయీలు 

తేనుముశాలను బైని జెప్పిననాకరీ చేసినందుల కీనాములుగా . ననుభ 

వించుచున్నా ర. 'విరికిం . గొంచెము కట్టుబడిపన్నుకూడ కట్టుట 

గలదు, ఈబిస్స్పోయీలు తమ క్రి ందిపొయక్ లను నుద్యోగస్థులకు 

భూరూ+పముగాం గాని రొక్క రూపముగా గాని ధాన్యరూప పముగా 

గాని జీతము లీచ్చు చుండిరి, ఈవిస్నోయీలయేలుబ కిలో నున్న "సవ 

బిప్పోయీలసాంతభూములను నేద్యము చేయుటకు చెట్టి రలు. 

_ చేయుటవలనం గాని లేక వారు చేయు కుమురీ లేక పోడువ్యవసాయ 
మునకు నింటి 'కొక్క_యాపాయవంతున రోొక్క_మ్మో ఒక పు కైండు 

ధాన్య మువంతున థాన్య మో యి చ్చుటవలన( గాని బిస్ఫ్సోయిీాలకు 

సిస్తు కట్టుచుండిరి, ఇదిగాక సంవత్సరమున కాటుపర్యాయములు 

పండ్లు కాయగూరలరూపముగా 6 సంబోలోే ” అనుపన్ను నాడ 

 జెర్లీంచుచుండిరి. ఇట్లు దేశోపయోగముకిట. 
సోయీలు  పొయక్ములు గాక సవరలవలన బాధ లేకుండ గ్రాము 
ములను . గాపాడినందులకు దొర లని పిలువ(౧జడుచుండిరి. 

జమీకాడారీలోే ౨౩ గు రీట్టిదొరలు గలరు, 

మనుభవించుభూములం దొరతన మో నాము లందురు, 

సర్గాకిమికి 

జీనితములు — 
 నుతీయుు మధురజిల్లా రామనాథపురములో  నిట్టియీ నా 

ములు గలవు. ఇవి యూ త్తర సర్కా_ర్గ లోని క ముఖాసా౨ లను బోలి 

యుండును, ఇవి జమికొదారులు తమకు చే! సిననౌకరీకి 6 బారితోషిక 
ముగా గాని చేయవలసిననౌకరీనిమి  త్తముగా. గాని కకటుంబపోవ. 

ణార్భము తెబీలుగాం. గాని త మా శ్రేయించుకొన్న య్యా శ్రి శులకును. 

రాజబంధువులకును నీయంబకీినయినాములు, 

కట్టుబడి 

' ఆయుధములు భరించిన తము నాకరులకుం దమ. నౌకరీ 

చేయుపద్ధతిని. జమిక. దారోలపలనC దీక్కవని ఏస్తున కీబకినభూములు, 

'శకోట్టుబడిభూములు స సంవత్సర మంతయు చ్రామనాకరులుగా నుండి 

'నాకర్ చేయుట కీయంబడినవి,. శ్రామకొట్టుబడుమేను అవసరము. వద్చు 

-. నప్పుడుమా మా,తేము నౌకరీ చేయట క్రీయంబడినవి 6 జంగీకట్టుబడు 9. 

'లఅనీయును. జెప ప్పగణుడును, ఈశట్టుబకిభూములు నౌకరి అక్క_జి 

శేనప్పడు మరల దీసికోవచ్చును, “మటీయుకు  తొలూకాయుద్లో 

లతో 'బెద్దవాని క్రీయణబకినది 6 దండీయకట్టుబడి ? 

యిట్టి దని "నిర యము లేక యేనాకరీ చేయకుండలే యాయంబకినది 

చేశవృ శ్తి త్రి”: లేక. 

లలో 

శేర్పటుప(బ కినవి. 

ఫీతు చేయు నౌకరీ నిమి త్త 

' నిమి త్త మోియ(బడి నయాశావ్లు, 

అవమరకము 

గస్టులకో శ్రామములనుండి వస్తువులను దీసి సికొనిపోయి యిచ్చునౌకరీ 
భూములు 6 అనకాలకట్టు బడు " లనియు, భూములకు నీరు పంచిపె పెట్టి 

మామూలుగా జేయవలనీనపనులకు రైతులను సమకూర్చి నందుల కీయం. 

బడినభూములు. 6 అంగజాలక ట్టుబడు | లనియ్యూ కట్టుబడి బం శు 

యనియు, వ్య 

6 బితో త్తర) కట్టుబడి యనియా, బళ్లారిజిల్లా. 
యందలి పడమటి తాలూకాలయందు తెము నేద్యము చేయుభూము 

'గొంతీ సిస్తు అనుభ వింప(బకుభూములు 

“ఖండాచార ) కట్టుబను లనియా గంజాముజిల్లాలో  'నాయుధము 

మినహాయింపబక, 

ధరించి జమికొదారులకు నౌకరీ చేయువారి కిచ్చుభూములు * కోల 
పాయకో * కోట్టుబకు లనియు బం ్రూశు-ఉద్యోగము చేసినందులకు 
ము తాస సుజాతివారి కీయ(బ కినవి “ముశ్రాసు? కట్టుబడు లనియు, 

గంపాంజిలాలో మిలీటరీనౌకరీనిమి త్త త మియయబ కినభూ ములు పాయక్? 

కట్టుబశు లనియు, విశాఖపట్టణముజిల్లాలో దేశమునందు దొంగతన 

ములు దోపిళ్లు మొదలసనలజడులు లేకుండ గాపొడినందులకు 

నాయుధములు ధరించిన బ్రాతులకు పర్వత ప్రాంతమందలీజమోకా 

దారులచే నీయంబడినభూములు * తిరస్తు కట్టుబకు? లనియుం జెప్ప, 

బడును. 

ముఖాసా 

తక్కు వసిస్తున క్రొక గ్రామము గాని కొన్ని గ్రామములు గాని 
నౌకరీనిమి త్త మోయ6బడినవి. "సుఖాసా ాలన(బడును, ఇట్టిమ ఖాసా 

లనుఖవించువారు చేయునౌకరీ సామాన్యముగా మిలీటరీపనియే. ఇట్టి 

ముఖాసాలలో 6 “గొంచెము తక్కు_వక్విట్ రెంటు చెల్లీ చుచు ననుభ్ 

. వించునవి కట్టుబ డిము ఖాసా లనియు, ,ప ప్రతిసంవత్సరము పండుషంట 

లనుబట్టి ని నిర్ణయిం ప(బకుచు తక్క్కువసిస్తున కనుభవించునవి రాయ 

యత్తుముఖాసా లనియా, ఏ నాకరీయును చేయకుండ సనుభవించునవి 

సర్వముఖాసా లనియుం6 జెప్పగబుశుచుండును, తంజాన్రారుజిల్లాలో 

శరభోజీమహారాజు తేన చేశమును సర్కా_రున కిచ్చునపుడు తనక్రింద 

నుంచుకొన్నట్రిదియు, కేటురాజా అనుభవభు క ములలో నున్న ట్టి 

దెయు నగు న్స 'బేటుఎన్సేటు ముఖాసా అనుకేరం బిలువంబడు 

చున్నది. ఈవ్ సనా ఈ సర్కారునకు నీటివిమయమున ఇల్లీంచునీటి 

తీరువయు లోకలు సెస్సు మొదలగు తక్కినపన్నులు ' గాక చెల్లీ ల్లింప 

_నలసిన భూమిసి _సేమియు లేదు, 

_ఈనాకరీయీ నాములు గాక అశేకవిధయులగ చిల్లరనాకరీ . 

యీానాములు చెక్కలు, గలవు, "అవి యూ క్రైంద వివరింపంబడు 

చున్నవి, ॥ . 

(౫ అ శ్రర్ = _ పాళ్య గారులకు పరిమళ ద ద్రుశ్యమల నిళ్ళునాకరీ 



అమరకము 
చి. బారుత్! గోలా _ _ పాళ్యగారులకు, తుపాకి ముందుసుండ్లు 

హ్నం కీ యబ కినయో నాము, 

. భట్రాజు. లేక .సంగీఠము - జమికాదారుల యు పాళ్య 

గారులయు ప్రాభవముు. గయివారము నేయు భట్రాజులు మొద 

లె న స్తతిపారనల కీయంబకినయీ నాము, 

ళల బోయి లేక గదబా లేక గదబాలు లేక “షెండీ_ 
పాలకీలు మోయుబోయీాల కీయయబడిన 

యో నాము, 

సవారీలు _ మొదలగునవి 

YU. దర్జీ లేక తయల్మా_ర్ - జమీకొ దారులకును పాళ్య గార్ల 

కును కుట్టుపని చేసినందుల కీయంబకినయీ నాము, 

౬, జేగ _ డేగలను పట్టుకొని పతులను వేటాండు జమిక్ 
చారీనాకరున కీ యబ కినయిీానా*ము, 

ర దొమైర- దొమ్లరి నూట లాడువారి కీ య(బకీనయానాము, 

౮, ఎెటుకొల - మందులనిమి త్త మశవిదుంపలు మొదలగు గంధి 

లాదులు జమికదారులకు6 చెచ్చియిన్నునౌకరీ కీయ? "బడినయో సయ 

గాడమండ లేక గొల్ల లేక పాలు లయకుండు _ జమోక్రా 

దారులకు పాలు “పెరుంస 'సమకూర్చినందులకున్కు (గ్రామమునందలీ 

భూములకు మంద కట్టుటకును గొల ల కీయంబకిన యూ నాము, 
లు య 

యో నాము, 

గుబ్బపుఈనాం లా జమిక్ దారులగుజ్జములను. . తనిఖీ చేయుచు: 

వానికి నడక చెప్పి శిక్షీం చుటకున్సు గుజ్ణిములను సంరకీం చుచుండుట |' 

కును నీయంబజిన యోీూ-నాము\ 

జెట్టీ _ పాళ్యగార్భయు జమోకొదారులయు సమిపమునందు | క యయిడినయీ నాము, 
కుస్తీ రీ చేయువాని కీ య(బకిన యానాము, 

కడెయ్యకా --జమీకాదారులకో చావలు, వ్రాత కప 

కవిరోయక్షా లేక ఫులవక్ _ జమికొదార్గ యా పాళ్య గార్ల యు. 

శాస్థానమం దున్నకవుల | క్రీయయుకినయో నాము, ఇట్టిభూమి బ్రాహ్మణ 

. కన్సరయథీనములా నున్నప్పుడు ఈ ' కవితాపట్టం ' _ అనంబకును. 

. ఖాసా యు జమిక-దారుల యిండ్లలోని నాకర్గ 

+ మ కాము - హస్సీ బ్రాదముందు | కొమ్మ, చాకా యూయనాకరీ 

కీయయడి నయా నాము.. 5 

కోన్ _ - జమౌకొచారు గాని అకనియుద్యోనస్థులు నౌకరు 

గాని ప్రా శ్రాచుములో మకాము చేసినప్పుడు పాలు. పెరుగ, 
మొదలైన నవి 'సముకూర్చునిమి క్ర త్త మియయడినయానాము, 

3 

నెయ్యి |: 

యో నాము, 

Me 

౨౭౩ 

కకడుకుడుప్పై _ శకునములు ఇెప్పినందులకు బుడుబుక్కుల 
వాని కీయంబడీనయినాము.. | 

టాపటీ -_ సర్కారద్యోగస్థులకు పౌలు శెచ్చియిచ్చినంధుల 

కను, ట్రావ లగు రెడ్డు సర్కారుపనిమాంద గ్రా గా, మము విడిచి 

పయికి. వెళ్లి నప్పుడు అన్నము. వండి పెట్టినందులకేను నీయయిడీన 

నగారా _ నవాబులగుమ్తు ములదగ్భజిను మసీదులదగ్దజను నగారా 

వాయించుట కీయంబజినయీనాము, 

పాలపట్టీ _ గ్రామ జేవతజాతర అయినప్పుడు ఊరిసరిహద్దులో 
పాలు పోయు నాకది చేయువానీ కీయంబడీిన యానాము. 

"ెరియఅరమృణి _ జమాకొదార ర్ల గృహము బక 6 గావలీ  యున్మృం 

దుల కీయంబడి డినయి-నాము, 

ఆరుకులీ _ అప్పుడు రాజ్యము. చేయుచున్న జమౌకొడార్ల పేర్లు 

పిల్ల లకు "ెట్టుకొనినవారికి6 గాని జమోకాదారుల పిల్ల లకు నామకఠ 

ణము చేయిం చినపురోహితునకు గాని యిచ్చిసయా నాము, 

పుప్పొడి _ జమీకదారునకు పువ్వులు సమహక్చినందుల 

కీ య(బడినయీ నాము, 

శకల్తా- జమోకా దారులఆయముధములు చాశుచేసి నందుల కీయ 

| 'బడినయి= నాము. 
గొడుగు _ జసోకొదారులకు గొడుగు పట్టునాకరీ కీయ ఆడిన 

_శమ్మక్ - జమీౌకాదారులకు సున్నము సమహార్చినందుల, వేయం 

బడినయో నామ. 

శ్యాహీవాలా - ఉద్యోగస్థులక సిరా చేసియిచ్చినందుల కీయం 

బడీనయినాము. | 

త్రచేలా - జమౌకొదారులగజ్జ ప్రలాయమును తనిఖీ చేయువాని 

తములపాళళులయిీ నాం _ తమలపాకుల నిచ్చువాని కీయంబడిన 

యోగించు తాటియాకులు సమకూర్చు నౌకరీ క్రీయ(బడినయిీ నాము, | 
ఉస్తాద్ - జమికొదారులకు కట్ణ, కత్తి త్రిప్పుట మొదల 

సాము శర్పినందుల. కీయంబడినయీ నాము, 

వలయన్ _ జమోకొదారులకు వలలు జేసి చేయలు తెచ్చియిచ్చు 

వాని కీయయబడినయీ నాము, 

కీయ6బజీన . 
జింగార్. = జమీోకాదారులకిెఅకు సజ్జవుీనులు. తయారు. 

| చేయువాని కీయయుడినయా నాము, . 

_ గోనెబరకాలు - నో చెంచులు కయారుచేయుచు వాని నమ్మ 

కొనుచు శ్రానుములో నివసీం చియుండి కొన్ని. రుసుములు మామూళ్లు 

ననుభ విం చురుకు హక్కు_గలీగి తాము కాంఫురమున్న యిండ్లేయందు 

మో శ్ర ము హక్కు. లేనిరై తులు కసవర్షశై. తు లనయబకుదురు, “కళయి 

కుల సేద్యము నేయుభూమిలో వారికి హక్కు. లేదు, న స. 



౨ 8'ర 

దశ బంధము 

చ్రానుస్థులకు నాకరీ చేయుటకొజు కీయయుడిన యీనాము 

భూములు కొ న్నికలవు, ఇందు. దళబంధము,. లేక కట్టుకోడిగ అనునీ 

నామములు ముఖ్యము 'లెనవి, 'మెట్టపంటలో,౧౦= వంతు ఈనాముగా 

నీయంబకుటచే నివి దశబంధయీనాము లని "పేరు చెందినవి, చెటును 

గాని నూయి గాని నీటికాల్వ గాని త్రవ్వి దానిని మం చిస్థితియం 

దుంచుచున్నందులకు భూరూపము గాం గాని. సిస్తురూపక ముగాం గాని 

యీయికు నీనాములు దశబంధయోనాము లనంబడును, భూరూపక 

"ములకు * ఖండదళబంధ ? మనియు సిస్తురాపక ముగా నీయ(బ శినప్పుణు 

6 పృమోలద్దశబం ) మనియు జెప్పంబడును, ఇ ట్లినాముగా నీయ? 

బడినభూమికిమత్తు గాని రొక్క_సుమొ త్ర తము గాని ఆపనికి వెచ్చింప( 

బడినసాముమె _క్రమునుబట్టి ' యీయంబడంచువచ్చెను, కడపజిల్లాలో 

సర్కారు భూములకు నీతు సమకూర్చు చెటువులను మంచిస్థితియం 

మంచుటకు6. గాని భూములను చదును చేసి కృష్యు ర్హృము గాం జ్లేఫ్టి 

నందులకు గాని బంజరుభూమి సేద్యము చేయంబ నుస్థితికి( దెచ్చి 

నందులకు. గాని దశీబంధ మనుపేరనే యానాములు పుట్టంబడినవి, 

ఉత్తరార్కాాటుజిల్లాలో . దళశబంధ మొచాంచారు ఆయకట్టుభూమి 

మోందినాలవవంతుు ఈ'నాము'గాః బొందెనప్పుడు * చౌతాయిదశబంధం 

_ చారు” అనియు, ఆయకట్టుభూమి యంతేయుం దక్కు_వసిస్తున కనుభ 

_ వించునప్పుడు * వలవాడీదళశబంధం దారు  అనిదముపిలువబనుచుందును.* 

ఈదశబంధం ఈనాందారులు చెలువులను మంచిస్థితిలో నుంచనప్పుడు 

వారీ కీయంబడజినయీనాముభూములనుగాని చేసినస సదుపొయములను గాని 

తొల(ంపవచ్చును. "లెక్క చాఖలాభూములకన్న "నెక వేల దంప 

సాగుబడి అయినప్పు డట్టు అదనముగా సాగుబడి అయినభూములలో. 

వచ్చిన లాభములో గొంత భాగముకూడ ప.మిలద్దశ బంధమా నాం దార్లు 
'పుచ్చుకి నుటకు హక్కు. కలిగియుండుట గలదు, కొత్తగా, 

పల్ల పుసాగుబ కి కాంబకుభూములమోందను చెల్ల (బడు. నీటిపన్నులో 

"ఈ, ౧౦౦-కి రు. ౨౦ వంతున ఖండదశబంధందారు. లనుభవించు 

టకు . హక్కు. కలిగియున్నారు, శాశ్వత పుజమి కాచారీ? సెటిలం 

మెం టగునాయటి. కిట్టి దశబంధంఈనాములు = 

యున్నను జమీకాచారీయెన్సేట్లలాో నున్న అట్టియి చామలవాక్కు 
సర్క్య్హారువారు సంపూర్ణ ముగా. వదలివైచిరి.. 

ఇతర యిీానాములు 

wie అలోట్టి - మామూలు గా6 చేయవలనినపనులకొజకో రయితుల 

నందజిను సమకూర్చు వాని కీయ యబడినయినాము, 

'అందిక లేక పల్లి వాడి లేక 'తెప్పన్ - వీలు దాంటించునాక! 
శీయయిడినయి నామ, 5 

న . "అక్కేకరమ్ - సీటిగట్లు, ఆనకట్టలు ' మొదలసనవి పశువులు. 
తొక్కి. పాడు: చేయకుండల కాపాడి. వాని. గడ్డి "పెంచినందుల 

: ' కీయంబడిన యీచాము; 

భు క ములో నుండి 

కను. ముఖ్య మఫనేర్పాటు లన్నియు 

| శీయుప నులక (బ 

అనురకము 

బం జెలా _ పశువులు చేలలో. బడి సస్యము పొడు చేయకుండ 

గాపాడినందుల కీయంబకినయీనాము, ' 

కళలేమాన్యం లేక కలం చెట్టు ' లేక కమ్హాయివెట్టు - చెబున్రలు 

బాగు చేయునిమి త్రము కూలీవాం ద్ర ను సమకూర్చినందుల కేయయకీన 

యానొము, 

. ఖుల్లా లేక పటలా _ ఇది చెబువులకును ' కాలువలకును చిన్న 

చిన్న రిపేర్లు గావించి త్రృన్వుచున్నందుల కీయంబకినయీ నాము, 

కులంకావల్ _ రయిశులు వెజబువులో నీతు వృథాగా కర్చు 

'పెట్టకండ' -గాపాడినందుల కీయం-బకిన యీనాము, 

నొనల్ _-ఆనకట్టలమిందను, పంటకాల్యలగట్టుమి (దను దుబ్బు 

గడ్డి పె పెంచునాకరీ కీయ బకిన యీానాము, 

నీరుమునక = నీటిలో మునిం చెబువుకూములను -తెజదునౌక రీ 

కీయంబడిన యీా'నాము, 

- పశువులు చేలలోం బడి మేయకుండం “గాపాడునౌకరీ 

యట యూచాము, 

 సాగుబకి -సర్క్మా_రుభూములను సాసబకి చేయుటకు 
బోత్సాహపజుచు చున్నందులకు. "బె త్తనదారుల కీయంబకిన 

యానాము, 

: ఉప్పర "లేక ఒగై _ చెజువులు మరమ్మత్తు చేయునాక కీయ 

బడినయీ నాము. 

-ఉరమి _ ర్రాశు స్థులవాడుక నిమి తే ము మంచినీళ్ళ చెబు వులను 

మంచిస్థితియం దుంచునాకరీ కీయయబకినయీో నొము, 

వాయిక్క_ల్ - నీటికాల్వలు, పంట భూములయొక్క_ యితర 
జలాధారములు _సరియయినస్థితియం . దుంచినందుల కీయయడిన. 

కృషి. యాధారముగను వృ త్తిగను నొళర్రానముమందు6 గాంప్రర 
మున్న గ్రామస్థులు తమవ్యవహారము అన్నియు6 జక్క_ంగా నెఅవేర్చు. 
కొనుటకును తమవృత్తులకు భంగము. లేకుండ సుఖముగా జీవించుట 

ట్రైతిర్రామమందును జేయ 

బడియున్న వి, గ్రామలెక్క్లలు వ్రా వాయుటకు కరణము లను నధికారు 

లుండిరి, వీరినే మహోరా వ్ర సున కులకరణీ లనియు, ఉత్తర 

| హిందూటేశమున పటవారీ లనియ్కు అజవ దేశమున కనకపిళ్ల లనియా 

నందురు, ఈవ్యవవారస్థులు 

మముననుండియు శర్చడియున్నాడు ఈయుద్యోగస్థులకును, గ్రా గామ. 
(పృతిర్రామమునకు నొక'రిద్దణు తదు 

స్థులసదుపాయమునిమి త్త" వేర్చడినయితర గ్రామే వేకలకును. హరు. 
ట్రుతిఫలముగం గొంత భూమి గాని కొంతసిస్తు గాని 

పంటలో 6 నాంతఫాగము గాని మేరలు, రుసుములు, “స్వతంత్ర ను). 

'అనుపేర' నీయంబడుచున్నవి. ౧౮౦౨- వ సంవత్సరములో. 'జారీకాం 

|] బడిన గావ నెంబరు ఇస లేమనుల. ననుసరించి కాళ్యకమనా. -. 



అమరకము 
సెటిలు మెంటు 'కొ(బడిన జమౌకదారీయెస్సే సెల యం దలీ కరణము 

లను నియమించుట శిక్షీంచుట మొదలగసనధి కారములు జమాక£ 
దారుల. క్రీయంబడినవి. ఈ కరణములయుదో్యోనము. వంశపారంపర్య 
ముగ. వచ్చుహక్కు_ కలది, . ఈశెగ్యు లేపునులు కరణములవినయ 

మునే కాక తక్కిన గ్రానునౌకట్లు అనగా గ్రామవడృంగ్కి చాను 

కుమ్మరి చ్రామమంగల్కి శ్రా చామఛాకలీి, శ్రానుకమి, గ్రామజ్యోతి 

ష్కు_ండు, గ్రామపుతోహిరుండు నను స జుదుసరవిషయమునను 

సంపూర్ణ మెన "తుశ్చాటులును నిబంధనలును గలిగియున్నవి, తరువాత 

౧౮౯ర-వ సంవత్సరమున జూరీచేయంబడీన ౨-వ నెంబరు ఆష్ట అగు 

మదరాసుప్రా, సె టరీయె స్టేట్లని లేజీ సర్వీ సుఆష్ట జూరీకాయబకి దానిని 

బట్టి జమా౯ాదొారులకు కరణములనో (దియధికారమునకు€6 గొన్ని 

మార్పులు కలుగంబేసి అంతకుమున్ను కరము లనుభవిం చుచున్న 

నొకరీయిా నాములకు సీస్తు కట్టి శాశ్వత పుహాక్కు.తో బట్టాల నిచ్చి 

సర్కారు గ్రామములయొక్క- సీ సిస్తును బట్టియు, కరణములు "చేయందగు 

పనులనుబట్టియు నెలజీతము శేర్వతిచికి. తరువాత ౧౮౯౫-వ సంవ 

తృరమున 3-వ నెంబరున జారీకాయబడిన * హెరిడిటరీ విలేజి ఆఫీ 

సర్భ్ఫు) అష్ట్రనుబట్టి గ్రా, గా,నువ,డ డృంగ్కి మంగల్కి చాకలి కుమరి, జాతి 

ష్ము_(డు పురోహీ తుండు కప్పం దక్కిన గ్రానునేవకుల నేర్పజచు 

విషయమున విఫ్రులము గా నిబంధన శేర్పజుప పడినవి, గ్రామకరణము, 

శ్రామమునసబు, గ్రానుతలారులను దప్పం దక్కిన గ్ర మనొకర్ణ ను 

గ్రామములో€ శాంపుర ముండకపోయినను దమతమనౌకరీలను జేయక 

పోయినను నుచితముగా (ప్రృవర్తింపకపోయినను దొలంించుటకు (6 

గాని కొంతకాలము నిలుపుదల (సస్పెండు). చేయుటకుల గాని 

జమా౯దారుల కధికార మొోయయుకినదె, 

మతవివయక ముగ దేవాలయములు మొచలగువానినాకరీ కీయ? 

బడిన యీచాము అమృకొనుటకుం “గాని యితరుల కిచ్చుటకుం గాని, 
యా నాందారుల కధ్ధికారయ లేదు. చేవాలయాదికముతో సంబంధించిన 

నాకర్గ క్రీయ(బకినయీ నాములు నారి వారికి నిర్ల యింప (బడిన పనులు 

వారు యథోచితముగా చేయుచున్నంఠవజకు నారీ 

ముల పె పె నధికారము గలదు, అట్టినాకరీలు వారు చేయనప్పుడు వారి 

కాయీోనా 

స్థానమం దితరులను ' నియమించి వారి కాభూము లనుభ వించు నథి | 

శర మోయంబడును, శాశ్వత ఫు సెటిలుమెంటునకుం' బూర్వ మోయ 

బడినవియు, ఎన్టేట్లయొక్క_ జమ మొ త్త త్తములో6 (Assets) జేర్చం 

బడనిసిస్తుగలవియు నయినయిీా నాములను లాఖిరాజ్ భూములను వాని 

నియ్యంయబకినయుద్దేశము నెజవేర్పంబడనప్పుడు. వానిని దీసికొనుటకు 
శాశ్వతే ఫు సెటిలు మెంటునకు6 సరా్ఞరువారికి . హక్కు. గలదు, 

బూర్వము 6 వోడ్షీ ౨ పన్ను చెల్లీ ంచుచున్న పుడును, అట్టిజోడీపన్ను 

ఎన్రేట్లిజమమొ త్రములోేం - జేర్ప(బడినపుడును జోడీపన్నుమాలత్ర,ము 

వుచ్చుకాగుటకు జమోకా దారులకు హక్కు గలదు కాని యానా 

ములను దీసికానుటళు హక్కు లేదు, సాధారణముగా సర్కారు 

ఈ నాముభూములకు పట్టాల నిచ్చునపు . డట్టియీ నాములు భుక్ష ళీ 

౨౭౫ 

ములో నున్న వారికే యిత్తురు, స్థలనిద్దేకేయు కాంబస్ కనియీానాములకు 

సీస్తు కట్టవలసివచ్చినపు డాభూమికి సీస్తు కట్టి దానికి పట్టా జమీక్షా 

దారునకే యాయంబడకును, శాశ్వత పు సెటిలు మెంటునకు దరిమిలా 

నీయ(బకినయీో నాములు తీసికొని జిరాయితీభూములకువలె పన్ను 
కట్టుట కధికార మున్నది. ఎెని వివరీంప(బకిన పలువిధము లగు 

ఈనామలహక్కు_భు కృములు శ్యాయశ్యాస్ర్రములను బట్టియు, నికర 
శాసనములనుబట్టి యును, బేశా ఛారములనుబట్టియు, హీందూధ ర శాస్త్ర 

సమ్మతము టై నహక్కు_లనుజట్టియును వ్యవవారింప(బకుచుండును, 

అత రాస్తుల యమరకము 

సేద్యము నేయయణుడుభూమియే కాక యిత రా స్తులు 

కూడ నవమురకము. చేయుపద్ధతి కలదు, ఇండ్లు ఫ్యాక్టరీలు ఇతర 
మయినకట్ట డములు మొదల/సనవి కట్టుటకు స్థలము కొన్ని సంవత్సర 

ములహరతున కనురకము చేయుట కలదు తోటలు, దొడ్డు 
మొదల/నవి తదధికారీయు రయికును శర్చజుచుకొనువ.రళులమోచి 

నమనకము చేయ (బడుచుండును, తోటలు కాపునుబట్టి కాని అంతపం. 

బూర్వ మే కాని వీలునుబట్టి కొంతమొత్తము సీస్తున కమురకము 

చేయ(బకుచుండును, కల్లు ా ాగీచుకొనునిమి త్రము 'తాటిచెట్లమూంద 

గీతప న్నకటి విధించి చెట్టునకు కొంతసాముచొప్పున వసూలు 

చేయుపద్ధతికూడ కలదు. ఇట్టి చెట్లు అబు కారీ యుద్యో స్థులు నెంబర్లు 

వేసి చెట్లను కల్లునిమి త్రము 'గచుకొనువారి యొద్ద నట్టిపన్ఫును వనూలు. 

చేయుచుందురు, ఈపన్ను కొన్ని సంవత్సరముల కి ౦ద -లేదు, ఇప్పు 

డేజన్సీప్ర ప చేశములయందు లాడ నీపన్ను వసూలు చేయయబడుచున్న ది, 

ey 
ఇల్లు 

సము దృ ప్రాంతములయందలి చవిటినేలలు ఉప్పు పండించు. 
కొనుటకును సుశేకారము . .చేయుటకును అమరకము చేయ(బడు 

చుండును. ఈ యమరకముగూడ ఫలసాయముంబట్టి రయితులు కొంత 

నెం త్రము సిస్తున కమర్చుచుందుకు, ఉప్పుపంట సర్కారు. తప్ప 

నితరులు పండింపంా డనిది కావున ' నట్టి భూము లమర్భుకొ నునధి 

కారము ఛూస్వామికి క లీగియుండినను, అందు పండినపంటమా తే, 

మందువిషయమున "నేర్చడిననిబంధనల ననుసరించి సర్కారువాలితే 

అమవలయు ననునేర్పాటు గలదు, _'చెటువులు జలాశయములు మొద. 

లగువానిలో  సర్కాారు(గ్రా గానముములలోే. నున్నవానిని "సర్కారును 

ఇతర భూ స్వాముల గ్రామములో నున్న వానిని నితరభూస్య్వాములును. 

చేంపలు పట్టుకొనుటకును, నందలీ తొమరాకులు మొదలగునవి యుప 

యోగించుకొనుటకును సిస్తున కమరకము చేయంబడుచుండును* సముద్ర 

తీరములయందు సున్న పుసల్ల మొదలయినవి తీసికొనుటకుాడ 

నొకవిధ మయినయమరకము కలదు, ముత్యములు పగడములు మొద 

లగునవి దొరకు, ప ప్రదేశము లోనిసముద్రప్ర, ప, దేశములు విశేషపుమొ శప 

సిస్తున కమర్చం బడుచున్నవి. మటియు శీవు దాంటునట్టియేటి ప్రదేశ .. 

ముల త్రోవలలో నిఘాటీలు, సంతలు, ఉత్ఫవదినములలోని టపా 

రరీదుకాణములు మొదలగునవికాడ నాయాప్ర దేశముల కధికారు 

లగువారికి శొంతసిస్తుమొ త్రమున " కమర్చంబడు చుండును. మటియు 



ఆరి 

కల్లు సారాయి దుకాణములు నల్లమందు గంజాయి మె: దలగు 

మత్తు దృవ్యములదుకాణములు సర్మారువారి * ఆబుకారీ * యుద్యో 
గస్టులవలన వేలంపాట పాడయిడి యెకర్కు_వసి స్తు కట్టుకొన్న వాని 

కమురకము చేయంబడుచు౦డును. ఇట్టిదుకాణము లమరకము చేయం 

బడుటయందు సిస్తు రాంబట్టవలె ననునుద్దేశ వే కాక అట్టిమత్తు 
(దృవములయుప యోగము సాధ్య మైనంతమట్టునకు నిర్బంధించి కట్టి 

పెట్టింపవలయు ననియే  దొరతనమువారియుద్దేశేము, అడవులు, 

పుల్ణరిభూముల్కు పాటిసెరళ్లు మొదలగునవికూడ వానియం దధి 

కారము కలవారిచే నమర్చంబడుచుం డెను, 

కురాతన కాలపు భూమికొలత 

భూమికొలత యనంగాం జదరపుంగొలత ఒకానొక శే త్రము 

యొక్క వై శాల్యమును బెలిసికొనుట, దీనిని మనగణీతళ్యాస్త్రములో 
| కే తృవ్యవవోర మనియెదరు. శే త పరిమాణమును చెలీసీకొనుట 

సులభ మైన పని కాదు. అందులకు గొంత శీఖాగణీత మును (Geo- | 

metry 3, 'కే తృగణితయును (Mensuration) తెలిసీయుండవ'లెను, 

మీాందువుల కీవిద్యలు మిక్కి_లీ వూ వూర్వకాలముననుండియు 6 "బెలీసి 

యుండె ననుటకు సందేహము లేదు, సృేతివేదశాఖకును సంబంధించి 

నట్టి కల్చ్పనూ,తృ,ములలో.౬ జివరను 6 శుల్బనూ త్రము ? లుండును, ఇవి 

శే తృపరిమితిని చెల్పు శేఖాగణిత మునకు సంబంధిం చిననియమములు, 

సప్రరువ. నున్నది యప్పటి యొకమానము. చేతు లెత్తి పురుషు(డు 

నిల్చిన నెంతపొడు గగునొ యంత (౧౨౦ ఆంసళమలు ) ఫురుప. 

మానము, ఇట్టి పరువు పృమాణము పొడునున్కు_ పురువ పృమాణము 

'బొడల్చునుగల కేతృయు.  చతురృస్త్కప్రురువమయ్సు  చదర పుప్రురువుము. 

చిన్న యజ్ఞ కుండము ౭6 చవరస్తప్రరునుయు లుండవలెను, ఇదె 

చతుర స్స న నుండవలెను, ఇంతియె వై.శాల్యయుగల ముకో్కో_ణఫు 

కండను, చకా కారవుకుండమును గట్టవ లెను. తరువాత నీవై ళా 

ల్యముకం కె నొకొ,_క్కు_ చదరపుఫురుపుము ఛై ళాల్య 'మధికముగ 

నుండువానిని నిర్మి ౦ంపవలెను. రండుకుండముల వై శాల్యములు కలసి 

[మెంత యగునో "యంతదియు, ఒకచానిలోనుండి యొకటి. తీసివేసిన 

ఇంతే యగునో యంతదెయు "నగుజేటుకుండములను నిరి ంపవలెను. 

అనురకము 

చె వై శాల్యము హాచ్చింపక తగ్గి ంపక సమచతుర 'స,ముగన్సు ( Square ) 
(న 

దీర్భ చతుర సృముగను (Oblong), వృ_త్తముగను (Cirle) మార్చ 

వలెను, ఇ్టేవాని కన్నిటికిని. శుల్వనూూ తే, త కారుడు సూక్ష్మ నియమము 

లను కెప్పియున్నా (దు. కావున భూమివై శాల్యమును గనుంగొనువిద్య 

వారికి చజెలీయు ననుట స్పష్టము. ఈసూ, తే ములు శ్రీః © ప్రా Me 

శతాబ్దుల నాటివి, 

చందృగు ప్తచక్కవర్రికాలమునం దు( (ఈ. ప్రా. 3౨౧- 

౨౭ ౨) బొలములు కొలదునాచార మున్నట్టు స్పస్ధ్య యుగ( గానవద్ను 
| 5 . © కిన 

చున్నది. కాటిల్యార్థశాస్ర్రయునందు భూ మికొొలతే లీయంబ నవి, 

దేశమానములలో  బోడుగుమానములును, చదరప్రుశూనములును జెప్ప 

బడినవి.2 

౧౦ అంపళములు ౧ గార్హ్హ్య పత్యధనుస్సు (గజము బద్ద )ః 

గృవాపతి యనువాంయ వడ్రంగి, దీనిని తోకలం గొలచుటకును, 

ప్రాకారములు కొలచుటకును, ఉపయోగెంచుచుండిరి, అగ్ని చితులు 

కోట్టుటలోం చౌరువ మను మానము నుపమోగించుచుండిరి. ఆటు 

కంసములు పొడుగు గల దండము _బూహ్మణుల కిచ్చిన భూములు 

కొలచుటలో నుపయోగింపయిడెను. పదిదండము లైన న్ నొక్కరస్టావు, 

శంకు రజ్జువు లెన నొక్కపరి దేశము (త్రిరజ్జుక మెన నొకనివర్త 

నము, పరిదేశ్క నివర్తనములు కేత్స( చదర పు )మానము, 

. నీటిపొటుదలకు సంబంధించిన యధికారులె భూములు 

తళా క్ , కొలచుచుండి రని మెగస్థనిస్ వా సీయు న్నాండు3 , గావ శతాబ్ద 

వొడయిన మహాని రాచార్యు( డతనిసొర సం గృహగణిత ములో దేశ 

కౌ జ్ a మానము లిచ్చుటయొ కాక తేతృవ్యవహార మని యొక్క అధ్యా 
క్ | 

యము ప్రాసీయు న్నాండు. అందు త్రిభుజ చతున్నుజ వృత్తాది కే త్ర 
ముల చదరపుకొలతే కనుంొను స్థూల ( Approximate), నూక్మో 
(Exact) పద్ధకులు చెపి స్పియు న్నాండు, పండె ండవశేతాబి వాం డస 

లీ 
భాస్కరాచార్యుయ లీలావతీగణితె మునందు * నివర్తన ) నును చదరపు 

మాన మిచ్చి శేత త్రవ్యవహా రాధ్యాయముందు 'పౌలములవి స్తీర్ణ మును 

గనుంగొను వినము లను వివరముగC 'చెల్చెను. ఈ “నివ ర్హనము అనునది 

రమారమి శెండు-ఎకరము లసను. ఈమూనము చంద ఏ సుని కాలమున 
ల 

6 3 యు 1, అర్ధాస్ట్రమపురుహాః వుథమోబలన్నిః అన్న ౨-వ అధ్యా యమందలి ౧-వ నూ శ్ర ముమోింద నిట్లు వృత్తి త్రి వ్రాయంబడియున్న దె 

ఓ ప్రురువశ'బ్దేన పంచారత్నినా వింశత్యధికశ తాంగు లేన వేణు నా పరిమితం నేత శ్రకుచ్యతే. భత త్రో చతుర్ణశేఫవా స్తా సా ణి _ చత్వాంశతాన్యం 
గులయః ఫురుపే. సంతి) ( కాకీవిద్యాసువానిది ౧౮౭౫ ఆగ స్టునెలసం చికలోని శుల్వసూ లీ త్ర ములు]. 

2, “గర క్లపక్య మస్ట్యృశ తొంగులం ధను? చ్కేథ్మిబ్బాకారమానం 3 పౌరుపుంచ అగ్ని చిత్యానామ్స్ నట్క_౦సో దండో 

మానక దళదండోశ్ రజ్జు? "ద్విరజ్జాకః పరి దేశః 

క 

శ్రిరజ్ఞాకం నివ_ర్హనం ఏకత్రో ద్విదం డాదికో.. బాహంః 7) (గాటవి అర్థాప్ర్రుమ్, | 

Bibliotheca Sanskrit, Ne. 87., Pagcs 106-107, Mahadeva Sastry’s edition]. 

8, Vincent Smith’s Early History of India, 8 rd Edition, Pe 1832, 

4. “ తథా కరాళాం దళశేన వంశ నివర్హనం వింకేతివంకేసం ఖ్యాం: తేతృ 0 చతుర్శిళ్చ భుశె శి.ర్శిబద్ధకమ్, ౬,” [౧వ అధ్యాయము ], 

పదియెకర ములకు (మూరకు) నొకవంశము (బెదురు), ఇరువదిపంశములు పొడును ఇరువది వంశముల చెదల్చుగల చదరము నివర్త నము, 
కన. యాబుగుభుజలచే చా,క మింపయబడియుండును. . 



_అమరకము 

నుండియు వచ్చుచున్న ట్ట్రున్నది.! బుతాతుర2 లోంయాడ భూబి 

వాదము వచ్చినప్పుడు 6 ఒకడు నివ రనముకం యె 'బెద్దది యనును; 

జకండు నివర్హ్శనముకం క జిన్నదె యనును” అని "చప్పం6బ కీనదిః 

శ్రీ" శ, ౬౯౨-లాగేనిచె యస 

తెమ మ్రశాసనములో రెండువందల నివ _ర్హనములభూమి ' చాన మిచ్చి 

నట్టు మ చెప్ప-బ సెయున్నదివె.. కావున్య వ మ వాము ఏీయుల కాలములో 6 క్స్ గా? 

మానమును చ్రుళుత్వకాల మున  * ఎకరము” అను మాన 

| (5 x మును బాహిటముగ వాడుకలో నున్నట్లు హిందూ రాజుల పృభుత్వ 

కళ నివ రని మను 

గాన క న స . కే తృ నము వాడుకలో నుండె నని స్పహ్హ మసచున్నది 

ఇంగ్లీషు 

కాలమున మిక్కి_లీ పురాతనకాలముననుం కిము 

పూర్వము సాధారణముగా. భహా ములను వెదచల్లి పంట పడించు 
వాడుకయె యున్నట్లున్కు జకు పోసి యనాక్న్చునాచారము లేనట్లును 
గన్సించుచున్నది. దీనినిబట్టి యెన్ని బి _త్తనయులు చల్లుటకు తగిన 

య 

భూమియో ఆవి శ్రగయులకొలకేనుబక్టకీ భూమికొలత యేర్చడినట్లు 

తోయుచున్న ది, అనంగా. కం చెండంవిత్తులు 'చెదచల్లుటకుల. జాలిన 

భూమి కుంచెం డనియుం, తూమెంకు విక్తులు విత్తుభూమి =*తూమె. 

' డనియ్సు ఏదుము విత్తులు చల్ల ౯బకుభూమి యేదు మనియు పందుము 

విత్తులు చల్ల బశుభూమి పందు మనియు, పు స్రైండుబిత్తులు చల్ల 

బడుభూమి పుస్తె. డనియు పిలువంబగౌను, పుట్టి యనంగా ౮౦ 

శుంచములు పరిమాణము గలడియే అంమచటు గు 

పండినపంటలో భాగము పుచ్చుకొనుటయే. కొని మొదట మొదట 

భూమిపరిమాణము ననుసరించి పన్ను పుచ్చుకొనువాడుక యున్న ట్టు 

కానరాదు. మిక్కిలి పురాతనకాలముందు వెవచల్లువి త్తనములమానము 

శ్వీరిటనే విత్తనములు చల్గుభూమినిగసనాడ వాడుచువచ్చిరి. పాణినీ 

యాహ్రైధ్యాయి సూత్ర ములలో “తస్య వాపః (అ. ఏ[0 పొ ౧ 

సూ, ౮౫) విల్తెడు వి _త్తనములనుబళ్టతె శఛూమికి పేరు వచ్చువిషయ మే 

చెప్పంబకియున్నదది. ధాన్యసరీమాణ చాచి ప దములమాంద “కక్” అను 

తద్ధితేప సృత్య యను వాపార్థమంద్కు అన6గా వెవచల్ల ఎకు సనునర్థ 

ముందు విధింపంబడినది. దానిచే కాడవికీ, హ్రాస్టికీ, డ్రౌణికీ, ఖారికీ, 

అని కేతృభక్తికిం (కే త్రసరీమాణ మునక ) జే శ్లేర్పడినచి. మజీయు 

గృహింపవ లెను, రాజూ, 

నష్టాధ్యాయి “తదస్మిన్ వృధ్యాయ  శంలా్క్కప దా దీయతే) (అ. ౫% | 

“పా ౧సూ, కోఖలనునూత్ర తృముంబక్టీకి * ఇంత రాజభాగ మియయబడు; 

ననునర్థమందు6 బ్రలేస యము విధింప 6౭ శంచున్నది. దానింబట్టి పంచకీ, 

శ్రతికీ స్తన శేరు భూమికి వచ్చినవి. 

రాజభాగముంబట్టే యూ, చల్ల బశువి _్రనములం బట్టియు, భూమికి మాన 

కావున బూర్య మియయుకు 

కు పక్చికుచాళుక్యరాజాయొక్క_ 

౨౭ లే 

 మేర్చడినట్లు కానవచ్చుచున్నది. మొదట ధాన్యమానము ననుసరించి 
భూమి బలము ననుసరించి యేకపరమాణము 

గల వేటువేతుపొలమయులభో ధాన్యము హాద్చుతస్టన వికుబ సంభ 
వించుటచే నామాన మజ్జ జనులలో దప్ప చెక్కు_వన్యా ప్టిం జెంద 
లేదు, వ్యవహార మునకు బిక్క వచ్చును. కావున నీధాన్యమూనములు 

కే తృనానములుగా( ద్యరలో శే మార్చంబనడును; అనగా నింత 

వాడుగు ఇంతవెకల్చుగల భూమి పుష్టెడు అని మాన మేర్చడును. 

క శ ౧౧-వ శతాబియందుం డెనుంపదేశేమునందు భూమికొలత 
ఏ 

బాధగ బెలిసియుం జె ననియు, * ప్ర ఫ్రెండు) “తూమెడు” భూమి 

అను మానములు కే త్రమానములు (Arsa measures) గా మార్చః 

బకియుండె ననిము పావులూరి మల్బ్లనచే రచింపంబడిన సార 
చ రం ఇద చ్ a ra | ప చు 
సం గృ్కహగణికమం లీ యీ క్కిందిపద్య ములవలన చేటప కయగలక 

క. మానుగ నిడుఫు వెడల్పును, 

గా నొకకొల కుంట గదియంగా ననుయి క్రైం 

డేనూబుకుంట్క లీరువదె, 

యే నొకతూ మెండు తవర్ధ మిర సనం బరలంసన్. 

క, కానులు మొనలుగ6 జిన్నమ్ము 

మానము కొల4 యను కంటమానము, మట్ భూ 

మానము ఛాన్యముతోటి స్య 
మానముగా వ్యవహరిం తు 

మహమ్మదీయ కాలపుకొలతలు 

మహి నార్మధృ జనుల్ [౧-వ ఆశ్యా.] 

పతియు వ్యవసాయము చేయ(బడుఛభూ ములు ఇన్ని చ కత్తులు] 

అని వ్యవహరింప(బకుట కలదు, ఫూర్వమం దదడవిగా నున్న ప్ప 

డొకకత్తితో పోడు కొట్టి యొకదినములో సొకమనుష్యుండు 

నేద్యమునకం దీసికొని రా౭దగినంత భూమి యొకక త్తిపరిమాణము 

కలదె యని సమా మేర్పడినది. అక్చరుచ క్కవ ర్తి కాలమున భూమి 

మయొక్క_మాన మేది యనంగా 33 ఇంగ్లీ ప్రచదరపు టంగుళములు 

గా గాసు, ౬౦ గాసులు ౧ పాజవోనీ “ విఘాి ౧ విఘా= 30౨౫ 

చతురప్రుగజమయు = ౬ (శ) ఎకరము., 

ఉంగాళ రాజధానిలో వాడుకలో నున్న బెఘూ = 

రప్రుగజములు |-| (క) ఎకరమా, 

౧౬౦౦ చతు 

విఘా ౨౦ బచిస్వాల్మక్కిందన్వు చిస్వా ౨౦ చిస్వాన్పీల్యక్రిందను 

విఛజింప౧బెను, బంగాళ రాజధానిలో బిసా, బిస్వాన్సీలను కొట్టా 

లేక కర్షై లేక గండా అని వాడుదురు. పంజాబు దేశములో భూమి 

కొలత *ఘుమావూలఎను బట్టి వాడంబడును. పాందూస్తానీలో 

1. - చూడుడు అర్థశాస్త్ర మాం ఇదివజకు నుధాహరింపంబడిన భాగము, 

2, వ్యవహార కాందేయు భూ నాద్బప్ర ప, కరణముశతి 

8, Epigraphical Report for 1915-1916, No. T7thin the List of Copper-plates examinedduring 19151816. 

4, “కొల యనగా “దండము, 

' చెప్ప[బడియు న్నది 

నాలుగు. శ హా స్తములు,). (మూరలు) అయిన నొక “దండము” అని యోగ గృంథమునరబై 



లా 

౨౭౮ 

6 ఘుమానా” అనగా. దికుగనల యిని యర్థము, అనంగా నొక 

నాగలి తిరిగిన ప, దేశము “ ఘుమావు* అనంబడును,. ఇట్టి 

ఘుమాను ౮ ఖినారుక్రిందను కినాలు ౨౦ మార్ల క్కీందను విభజింప 

బకును. ఈ ఘుమావు ఒకొక, దేశమున నొకొ్క(-_కపరిమాణము 

కలది, ఒకయెకరముపృదేశ ముండు టరుదు. ఇది సాధారణముగా శ్ల్యా 

యెకర ముండును. చ్రస్తుతము ౨ ఎకరములు = ఒక ఏదుము, ౨ ఏదు 

ములు పందుము ౨ పందుములు. ఒక పు కుడు అనియు వ్యశహ 

రింప(బశుచున్న ది. 

బక 

మజీయు దక్షీణాదెజిల్లాలలో 

మాణము కలదు, 

యర్థము. 

“కాణీ” యనునొక భూపరి 

6 కాన్ * అనగా నబివములో చూచుట అని 

కంటిచేం జూడంబకి ఆనవాలు పట్టందగిన దని కాణీశబ్దకు 
నక వ్యుత్చత్యర్థము, ఈ పదము క కన్నడ దృ ద్ విడభావలయం దున్న ది. 

౧౦౦ కూజీలు = ౧ కాణీ = = 220 ౬౦౦ చకురపు టడుగులు- 

౧.9౨౨ ఎకరములు.. నేద్యమగు భూమి కాణీ నూరు హజీల క్రిందను 
ఇండ్లు కట్టుకొనుట కుపమోగించు నేల కాణీ ఇరువదినాల్హు మున్నీలు 
లేక ౬౦ XY చతుర పుటడుగులుగల స్థలముల కింద వాడంబడు 

చున్నది. మధుర తిరుచు నాపల్లీ జిల్లాలలో గొన్ని భాగములలో కాణీ 

యిరువదొక్క్లచతుర పుటడుగులుగల నూటుకూడీలు లేక రోర్కో౧౦౦ 

చతురపుటడుగులు, లేక ౧.౦౧ ఎకరము 

బడుచున్నది, 

పరిమితిగల చేలకు వాడ? 

కొన్ని చోట్ల కాణీ ౫౭౬౦ చతురప్ప అడ్డలుగా 

"సిం చంబడుచున్నది. 

అ బ్లంచంయబడినప్పు డెకరముకం కె. దక్కు_వపరిమితిగల చ్చే 

యగును, ౧౮ ౦౨-వ సంవత్సర మునకు బూర్వ మున్నభూమి 

కొలత, 

౧ కోలు లేక క్త = ౨ఈ అడుగులు, 

౧ చతురపుకోలు. ఒ౧ కూజీ. లేక గూంట = ౫౭౬ చతు 

రపు టడుగులు, 

౧౦౦ కూజీలు లేక గూంటలు=ం కాణీ = = ౭౬౦౦ చతు 
రపుటడుసల్కు లేక ౧.3 ౨౨౩ ౧౪౯ ఎకరములు. 

రివిన్యూ లెక్కలలో కాణీ ౧౬ భాగములుగా. ( అణాల 

క్రింద) ను వ్యవహరింపంబకుచుంటిను. 

“౧ అణా = 3౬౦0 చతురపుటడుళలు, | 

“౧ చికా జ్ soo చతుర పుటడుసలు, 

కాళనా  సీజమికాదారీలో భూమిని గాలుల శ్రీ ందం గొల 

| ఆ ప్రమాణమతో ' వాఢుచుండిరి, 

౧. నొలు = 3౫ గూంటలు, 

౧ గాంట ? = ౮రీ జేశవాళీచతురపుటడుసలు, 

అమర కము 

సూరపూడి మొదలగు గ్రామములలో; 

౧ గొట్టు - రో౦ గూంటలు. 

౧ గూంట = ౭౨ దేశీవాళీచతుర ప్రటనుగులు. 

పాతర వేడు మొనలయిన గ్రామములలో — 

౧ గ్గోల్హు = Ye గరాంటలు, 

౧ గూంట = ౬కి .దేశవాళీచకుర ప్రటడుగులు, 

సూరంపూడి మొదలగు గ్రామములలో ఫ్ 

౧ గజ = ౨౫ గరాంటలు, 

౧ గూంట = కీరా దేళశవాళీచతురపుటడునలు, 

దేశవాళీ అడుసు ఆయాప్రదేశమలయందున్న యొకపాడుగు 
పాటి మను ష్యునిపొద పృకూణమును బట్టి యేర్చజణుచుకోలు కినందున 

దాని కిన్ని భేవములం తటస్టించినవి. ఇం వరుసగా ౭౯.|, ౬౬ 

౬౦.1 V9 ఇంగ్లీషు అజుసలకు సరీపడి యుండును, చేశావాళీ 

ఆడుగు వరుసగా ౧౧ 3౨, ౧౧, ౧౧౧౪౩ ౧౦౫ ఇంగ్లీషు అంగుళ 

ములప్రమాణము గలీగియున్నది. . దీనినిబట్టి చెని జెప్పిన ప్రదేశముల 

యందలి గొజ్జులు వరుసగా ౫ రు రి,౬౬ు ౧౦౧ ఎకరముల 

ప్రమాణము గలీగియుం నును, 

కార్వేటినరగము జమికొదారీళో గూంట అనంగా ౬౯ అడు 

గులుగల గోలుసుపాడునును గొలు సువెడల్పునుగల మెరకనేల యనియు, 

౬ చేశవాళలీఅడుగులపొడునసగల ౧ గొలుసు పొడుగును ౧ గొలుసు 

వెడల్పునుగల పల ల పునేల ౧ గంట యనియు 

చుం డెను, శాంబట్టి చెంగల్పట్టునందువళె దేకశవాళీఅడుస. ౧౦,౨౮౭ 

అంగుళము లని భావించినయెడల మెనక నేల గూంట +0౬౦౭ ఎకర 

మున్ను పల్బ ఫునేల గూంట .౫౩3 ఎకరము. పరిమితిగలిగి యుండును: 

కంగుంది జమాకాదారీలో ఇచెదచల్ల (బనువి _త్తీనములం బట్టి భూమికొలత 

యేర్చడినందున ఒకి మ ద్రానుపళ్ల క్ల ధాన్యము చల్ల ఒబడుపల్ల ఫునేల 

వ్యవసహరింపయిడు 

౧ కాణీ యనియు ౧౫4 వ డ్రాసుపళ్ణీ క థాన్యము చ చల్ల యును మెరక చేల 

శ క్రాణ్చీ ) యనియు వాడంబడుడుం డెను 

గల. మూరలు ౯ ఇంగ్లీ షు అడుగులకు సరిపడి యుండును 

దీనినిబట్టి ౧ మూర ౨౦.౭౨౭౩ అంగుశములు లేక ౧.౭౨౭౩ 

అడుగ లగును, ఈ అడుగు పృక్క_వుటలో వ్రాయయబడినఫారము 

లోని. చెం, ౧, యొక్క_కొలత కుప మోగింపయబడి నది, 

తోయుభూమివిమయమున కొలతీయందు ఈం మూరలు 2 

అడుగుల ౮ అంగుళేములు లేక ౧ మార_ ౨౦, రోరోర అంగుళములు, : 

ఈకొలత చెం,,౨. చాపతుకొలత, 

చెజవాడలో vy మూరలు లా అడుగుల ౨ 'అంసళములు లేక 

౧ మూర - ౨౦.౬౨౧ అంగుళము. “లగును. ఇది నెం. ౨, "బాపతు 
శొలత, 



అనురకను 

" భూమికొలత కత్తులనుబట్టిమాడ -సొధారణముగా వ్యవహరింపం 

బశుచుండును, 

కుంటలుగన్ను మజటొకచోట 30 కుంటలుగను వ్యవహరింపంబకుటబే 

ప్రక్కకు . గనయబబీచినపట్టికలో  నీమాండుపరిమికులుగూడ .. నుప 

. రయోగింప(బకినవి, మజీయు ౧ కుంట ౧౬ వీసములుగన్కు ౧ వీసము 

. ఈ కట్టిలపొడుగును డో కజ్ఞలు ' వెడల్పును గల దేశముగను వ్యవనా 

. రింపయకును,. ఈకజ్ఞ న ఎం రయ, ఈం మూరల, నూణము కల 

దిగా నొక్కొ_క్క_చోట వ్యవహరింపంబకుచుండును, ఈ నాలుగుకొల 

తలు గలక కజ్ఞులను బట్టి క్రమముగా. ౨౩౧౦౪, ౧౯౦౯౦, ౧౭౦౬౮ 

౧౫౦౮ ౭ “పదర పుటమనలు ఒకొ.క్క_కుంటప్రరూణ మని లేలు 
చున్నది, 

ఇందుల కుదాహరణముగా :_ 

ర క్షణ్ణులు = ౫ మూరలు = ర సరా, ౬5౨౬ = 36, ౫ అడుగులు 

3 (3౪, ౫) = ౨.౧౯౦౯౦ చతుర ఫుటడు ఫలచేల యిగుచుం డును, 

రాజమహేంద్ర 

౨ కుంట =రా౦ మూరలపొడుగు, అంతే విెడల్బుకలది. మూర ౧౯.౮ 

అం'సళములు పొడుసుకలది. బందరులో మూర ౨౦. ౭౨౭౩ 

న్ా $ అంగుళముల డుగు గలది, కాబట్టి రాజనుేహా హీందృనర ప్రాంతముల 

యందు వాశయడుక తి ౧౨.౮ యెకరములు కలది, ఇవె బందరుకతి, 
వాలే అటి 

కర్నూలుజిల్లా ౧౮౨౯-వ సంవత్సరమున నాం'గ్లే యుల యధీ 

నములోనికి రాకపఫూర్వ మాజిల్లాలో “కూడు? అను ప్రమాణము 

భూమిక లతకు వాడుకలో నుండెను. ఒక కకూడుభాన్య యు విత్తనము 

జల్ల (బకునేల కూకుపరిమాణము కలచెగా స్యవహరింపంబకు 

చుండినది, ఈక హూడు 3 ఎకరములు మొదలు 30 మొకర ముల వజుకు 

వైశాల్యము కల్రీగియుం డెను. మటణియు చెని జెప్పంబకిన ఫొజ్తుకొలత 

డ నీ జిల్లాలో వాడుకగా నుండెను. ఉదయము మొదలు రాత్రి 

వజుకు నొకకాడియొడ్లచే లాగయకు నొకగొల్డుచే విత్తనములు చాట 

బడు చీల యొక గొట్టు పృమాణము కలది, తరువాత ౧౮రో౧-వ సంవ 

లుగా 

తృరములో సాగుబడిభూములు 33. అంగుళములు పొడుగుగశల గొలు 

సుచేం గొలవంబడి యొక రములుగను, గుంటలుగను నిర్భయింపయబకుచు 

వచ్చెను, 

మధురజిల్లాలోని రామనాభథపురము, శివగంగ మొదలన 

జమిజాచారీలలో భూమిని చే (bhey ) (క్రంద గానీ ( gooly ) | 

ల క్రిందన తచ్చ కాకిెల( Tatchakola y ల (క్రీందను కురూాక' 

ముల క్రీందను 'జాహం (B01h2mల క్రిందన్వు గూంట -( డం0॥- 

_12)ల కిందను కొలత్మప్ర ప మాణము శర్గోటునుకొని భూపరిమాణము 

కెలుఫుకనుచుండిరి. ఉత్త ఏ ఫేర మలయాళములో 'మెక్టియోడ్, ' యెడ 

“గలి యన్నుప్రమాణములు వాడుకలో నుంచిరి* 
: జెబ్యదికెండు మెక్లియోడు యెడగల్సి ఒక. యెకర వును, కాని జిల్లాలో నిగరి సెయు-నీలలాశి. విళాఖపట్టణముజిల్లాలోని  గరిసెలకు”నీల 

కత్తి ఒకచోట ఏ కకంటలుగను, నింకొకచోట 3౩౫ 

దృవర ప్రాంతములలో ౧క్తి= 3౨ కుంటలు, 

|) హర్క =, 080౬ ఎక రములు, 

గరిసె,. 

ఏంబదియైదు మొదలు 

నంగా 

సగటున అటువదియెడగలీలు జకయిొుకరముగ భొౌవిందిరి, దశ్నీణ 

ఇక్ 
మలయాళమున “ హృర్శ్క? అను ఛూమికొలక వాడుకలో నున్నది. 

ఎకోరయునకు నిట్టిప ప్య్రర్కలా తొమ్తిదివంతున లెక్క చూడంబకుదుం డెను, 

నెల్లూరుజిల్లాలో ని 

చదరస్త్రుగొలును. 

లేక గూంట, రిం గూంటలు = ౮౩3 ౬౦ చదరఫపుబడుగలు = ౧ 

ఎకరము,. 

భూమికొలతే వ--- ఏ3 9,233 అడుగులు = 

రా చదరపుగొలుసు = ౧౦౮౯ చదుర పట నులు లేక 

పూర్యరాజాల కాలనుం ద్ జిల్థాలా Assy ఇంగ్లీ షు అడుగు 

లకు సమాన మైన 3 మూరలకజ్ఞత తోయభూములు కొ లవంబడు 

చుండెను. దీనినిబట్టి వూర ౧౯ా౬రా అంగుళశములపొడు గగును, ఇట్లు 

ఒకకబిపొడువును ఒక కకజ్ఞ వెడల్పును = ౨౭ Me చదర పుటడునులు = 

ఒకగంట = ,0౬.3౨౩3 ఎకరము$ ౫౦ సాంటలు ౨ (౧ గహార్తు ఆ 

౧౩౭౮౧౨౮౦ చవర వుట శుగులు = 3. ౧౬౩౨౭ ఎళరయులు; గహార్తు 

౨౦. తూములవి త్తనములం 'చల్జుకుకు తగ్ముప్క కేశ మని సాధారణముగా 

వాజంబడుదుండును. తూయు = ౬ పకా, సేకులని న్యూము వచ్చు 

ధాన్యము. తోట లేక జరీబుథూ ముబు ౨౧ మార CE ర్వి న్ 

ఇంగ్లీ షు అడుపలవపాయుగసుగల కర్టితో తాల బతుగుం డేను, ఇట్లు 

ఒకకబ్బపాశుగును ఒకక వెడల్పును కబదె ౧౧౮౭ వనిగస్ర్రటుకు 

గులు=౧ గూంట = ౨౦౨౭౨౫౧ ఎకదయుబు ౧౧౬ గూంటలు = ౧ 

గూర్తు లేక ౧.౩ ౭౬౯౩ చదరపుటనుసలుు లేక 3.౧౬౧ పోర 
"ములు, గుంటూకుసరివాద్దున నున్నవం గవోలు తెలూకాలో మాట వేల్" 

నుపరిమాణ ముంజెను.. ౧ కూటదేబు అలా గా రులు లేళ డొడాప్ర 

౨౫ ఎకరములచేల. తంజావ్రూరుజిల్లాలాోో మనాలుు జేలీల్కు కానీలు, 

తిరు నెల్వేలీజిల్లాలో ప్ర వూ౭డ్జీలం, చమెరకాలు, మభసనూవీలు అను పరిమా 

ణములున్వు. నేలముజిల్లాలో నొక్కా_క్కా స దేశమున నొక్కొక్కెంవిధ 

మ ఫ పైని జెప్పంబసొనభూమికొలకలును నుండెను. విశాఖపట్టణము 

జిల్లాలో నొక్కాక్క_ తాలూకాలో నెకొ్మ_.కగ్కనూమికొలత వాడు 

కలో నుండేను, 

పాలకొండ  గాలుగాండతాలూకాలలోను జమోకొదాథల 

యెన్టేట్లలోను భూమికి ఉన్నకొలత =... 
రారశై చదర పుటడంగులం = ౧ కకంచరు, ౨౦ కుంచములు= ౧ 

'ఫుట్టి = ౧౭౬౮ చదర పుబడుగులు, 3౧0 పుట్టు ఎ ౧ గరిసె ఆ ౫9 0౨౯ 

చదర పుబడుగులు = ౧.౨౧౭౩౮౮ ఎకరములు, 

తక్కిినప్ర్మ దేశములలో 2... 33౧౫ చదరపుటడుకలు = ౧ 
౧౬ పృర్శలుజ౧ పిసము జేక ౧ 

౧౬ పఏీసములం = =౧ కత్తి అనై గార 2౭2౮ల ఎకరములు, 

సెడుశేల అనలా గదిసె సెండుధాన్యము చండునది యని యర్థము, 

విశాఖపట్టణ ముగరి "సె ౧౮౦౦ల సేర్లు కలది ఆయినను గంజాం 
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సగమే యుండును. ఇట్లు భూమికొలత  ఒకొ_క్కు_జిల్లాలో 

నొకొ్క_క్క. ప్రదేశమున నొక్కొక్క_విధ మయినదిగా నుండెను. 

కాని యిప్పుడు సాధారణముగ ఎకరయులపరిమితి ' వాడుకలోనికి 6 

'బేంబఎడి అంతటను ఎకర ముల పరిషాతియే వాడంినుచున్నది. ఎకరము= 

రోరారోం చదరపుగజములనేల, 

. రివిన్యూ వ్యవహార పద్ధతి: — రిని న్యూ వ్యవవేరచిన యముశ 

గ్రామము ప్రధా నొంశముగా (గృహింపవలయు నని యిచివబిేే 

చెప్పయుకియాన్న ది. గ్రామముయొక్క_ అమరక పుపద్ధతులు, భూమి 

వివయ మయినట్టివియు సిస్తువినయ మెనట్రివియు సస "లెక్కలను 

తయార చేయుటకును, శ్రామమువిశాంద  చెల్చ వలసినసిస్తు వనూలు 
వ 

చేయబడుటకున్కు (్రామకర ణము శ్రామకునస సబు ర్రామమతే | 

గారు లను గ్రామోవ్యోగక్థుల కరము. గ్రామమునసబునకు( 

గొంతవలుకు సివిల్ వేజ సీ సట అధికారములుహాడ కలవు, ఇట్టి 

శ్రామములను కొన్నింటిని EN ఫిర్కా_ లేక రివిన్యూలేంజి గాః 

చేయంబకి అందలి గ్రామములయొక ్క_ భూ ములయమరకముు విడు 

దలలు, దరఖాస్తులు, రిమివకొదర ఖా స్తులు వెంవలసవానిని తనిఖీ 

చేయుటకు రీవిన్యూయిన స్పెళ్ట రను నువ్ సిగ స్థుండు నియమింప(బ కే 

యుండును, ఇట్టి ఫీ ర్కాలు వెండుమూండు కీసి ఒక తాలూకా గాల 

జేయయబకి దానిని తహసీల్దారు అను నుద్య|ోగస్థున్నిక్కి కి ౦ద నుంచెనరు, 

ఇట్టిళాలూ కాలు ఇ₹ండుగాని మూండుగాని కలిపి యొక్క_డివిజకా గాయ 

జేయయబ డి దానిని నెక డివిజనల్ ఆఫీసర్ క్రి) కింద నుంచుదురు.. ఇట్టి 

డివిజనల్ ఆఫీసర్లుగల కొన్ని డివిజనులు కలిప జిల్లాగా జేయయకి 

కధికారిగా నొకక లెక్ట్టరు నియమింపంబడును. ఇట్టి జిల్లాలు 

కొన్నింటిని జేర్చీ యుకరాజధాని గాం జేసి జిల్లాక లెక్టృ క్లందజుై చెని 

కొందణు మెంబర్ష్య తోం గూడిన రివిన్యూ బోర్డు “ అనుకార్యస్థాన 

ముండును. పెద్ద ప్రాంతములలో ( మేజర్ ప్రావికాసులలో 

నాలో చనసంఘముతో? హాడిన గవర్భరుక్కిందన్ను చిన్న ప్రా పాంత 

దాని 

అది 

ములలో (మైనరు ప్రావికొసులలో) లెన్టి నెంటుగవర్నరుక్రి,ందం | 
1. య మొ వ ళ్ శ 

'యుంచబడును, ' కారి యమ హో రాజుయొక్క_కాని దే నాయసనియొక [కాని యెన్టే 
చె యొక 

కొన్ని రాజధానులలో - రివిన్యూబోర్జునకు మాజుగ నాలు గైదుజిల్లాల | టునందు. నుయ్యి గాని, చెటువు గాని. మటియొకవిధ మయననీటి 

కొకకమోవ.నరు నియమింపంబడీ్కీ అత డా యాజిల్లాలరీ విన్యూ' "ముద ' 
| శాశ్వతే పుహక్కు_తో నాజలాధారమునే 

గాని ఛీవొకమోవనరు అనునధికార్మి క్రింద. గాని 

లగు సీస్తులవ్యవహారమును పరిఠీలించును, భూముల పె లె సిస్తు. ఇెల్లింపం 

'బడుచున్నంత వణకు . జిరాయితీభూములను 

కించుమించుగా సరియగు భూమి నిచ్చుచుండోడివారు: ఇప్పు 'డట్టి 

భూములను ' దీసికొని వానిఖరీదులు కట్టి సోమ ఇచ్చుచున్నరు. |. 

ఇట్లు. దొరతనమువారు భూములను భూస్యామిసమృతమ లేకపోయినను | 

,. పట్టాడాల్లు. మొదలగు " 

శహాస్వాముల యొద్దనుం డికాని, ఈనాముభూములను ఆయాయిో నాము | 

చార్జ యొద్దనుండికాని, సర్మా_రుపనులనిమి త్తే త్రము రైలుకోడ్లు మొద ' 

లగు " జీశోపయోగకరము 'లగుకార్యములకు6. దీసికా నవలసివచ్చినప్పుడు 

ప్రభుత్వమువారు. వానిని: దీసి కొని వానికి మజియొకచోట వాని |. 

అనురక ము 

దీసికొనుటకు ' లాండు అక్విజిపక్ ఆష్ట’ (Land Acquisition 

Act) వలన అధికారము గలిగించుకొనియున్నా రు, 

ఈ మాకునుబటి భూములే కాక అందుండు చెటు మొద 
లు ఉట 

౧౧. 

. లసవానిన్వి ఇండ్లు మొవలనుకట్టడములనుగూ శ వానికి న్యాయ్య యుగా 

నియ్య(ద్యాసా మిచ్చి తీసికొని యిస్ట్య్రము వచ్చిన ట్లుపయోగపటుచు 

కొనుటకు దొరతనమువారికి హాక్కు_కలకు. జమీకా దారీ గ్రామము 

ప్రజల ముప యోగముకొజకు చేయంుకుప పలనిమి 

త్రము గావలసివచ్చినప్పు డట్టి . జనోప యోగకరములగు పనులు చేయిం 

దువారు సర్కా_కువా నై నను జమోకొదొ నైనను. ఈ యాక్టునుబట్టి 

' భూములను సా మిచ్చి తీసిక్రానుటు' కవకాళే 'మేర్పటుప(బ
 కినది, 

అనుబ౦ధము 

పయిని శివరింప(బ కీన అమరకవ్రుపద్ధకులు గాక యిీాబేశ 

మునం దింకను గొన్నివినము. అసకమకకపువద్ధకులు. గలవు. అని 

ఈ కింద వివరింపణబశుచున్న ని. 

అయిమా - బంజకుళూ ములు వ్యవసాయము లో నికి దేంబకు 

నిమిత్తము ముందుగా సిస్తు లేకుంశ నీయంబక్తి ్రుముక్రృమము గా 

గొన్ని సంవత్సర ములకుం బూ ర్తిసిస్తు కట్టి అమర్చ(బకు భూములు, 

బం గాళరాజధానిలో మిన్న ఫూరుజిల్లాలోను, బఅరాముపుకంజమాకా 

దారీలోను .. నీవిఫ మసనమురకము వాడుకలో నుండెను, మిన్న 

పూరుజిల్లాలో 6మండలీజాట్ ౨ అనునమరక పుతద్ధతి యు నిట్టి దే! 

అమినీ - భూమిలో 6 ఏండింపంయు కుభలసా యమం బట్టి మసామ్మ 

దీయుల వసూలు .చేయుచునబ్చిన సిస్తును మార్చి మహారా స్ట్రలా 

ఛ్రాముమందలిభూము లన్నిటికిని దామాపెహిమో౭ద నొకశేటుపన్ను 

నిర్ణయించి డానింబట్టి పూర్తిసిస్తు వనూలుచేయుటకు దక్కనులో 

"నేర్చటిచిన పద్ధతి. 

ఖాల్చా - అజమారు మార్వాడ ప్ర దేశీయలయందు స్థలాధి 

సదుపాయము ' గాని _యేర్చజుచుకొని వ్యవసాయము. చేయుప ద్ధతిని 

సేద్యము కాయ కినంతభామి 

యనుర కము జెందుపద్ధతి, ఈ బేశములో వర్ష ము మిక్కిలి ౦ యరు 

దుగా6 గురి మూటవలన నిట్టి యనురకము చేయవలసినచ్చి నడి 

_ అనువాడా- రై తు సొమ్ము ఖర్చు పెట్టి శ్రమపడి బంజరుభూమి 

శేద్యములోనికి దీ సికొసీ రావలపీ నయవ సరము శేసండ భూస్యామియే. 

అట్టిపని చేయించి  యితరబంజరుభూములకం మె ' నెక్కు_వసిస్తు సు కట్టి 

ఆమరకము. చేయాపద్ధతి 'ఇది పంజాబురాజధానిలో నున్నది" 
తంగా 

అను తెగవారు 

బంచుకొని యెవరికిని 

శాబర్ - పంజాబు రాజధానిలో. 

తమా గ్రామములల్లోనిభ్లూములను . 

6 బాబర్ 0 

సమానముగాల 

-. 1. ఉత్తర దేశమునందు * తాలకూకా” ను క తహసీల్ అందురు. దానికి సదికారి. 6 తవా నిల్ చారు? నై. 



అనురకము 

లోయిడక. స్వతంత్రమైన యనుభవము కలిగి సిస్తు చెర్చిందుచు 

చేద్యకు. నేయుపదతి. 
“ధి 

డిధారీ - అయోధ్యలో భూస్యామిభు క్తమలో నున్న గ్రామము 

నతని. యిష్టము: లేకుండ  దీసికొనునప్పుడు. గాని, యితర గ్రామ 

ములతోం గలిపి తాలూకాదారీ అమరకము చవేయంబకునపుడు గాని, 

తక్క్కువనిస్తు కోట్టి కాని స్స్తు లేకుండంగాని అసలు హక్కు దారునకు 

ఛ్రామళు లో విడిచి పెట్టంబ కినభూమి, ఒకగ్రానుముకం కె నెకు_వ 

ధఫ్రౌకుకులు పోంగొట్టుకొ నువాని కొక్క గ్రామ మంతయు నీయనుర 

క పుపద్ధతిమి (ద నిచ్చుటయూు6 గలదు. 

సర్ _ సొంత నేరీభూమి. 

బిర్తు సంకల్ప్ - దర్శ గాని తులసి గాని ఆశీర్వదించి యిచ్చి 
నందులకు చ్రాహ్మణుల కీయ(బడినభూమి అమురకము. 

థీ _ రామును పాడుపడిపోయిన పుడు గ్రామస్థులు విడిచిన 

శ్రానుము మరం గ్రానుముగా "నేర్పడనపుడు పూర్వము గ్రా గా మక ౦శ 

రె న ఏ మున జేరినదియు' నిండ్ల, క్రింద నున్నదియు ననగుభూమి వ వ్యవిహాయము 

వచేయంబడుటకు నమరకము చేయుపద్ధతి, 

దస్వంతు చెపహారమ్ - బంజరుభూమిని చక్కో_౯శేసి వ్యవసాయ 

స్టీతిలోనికి దీశికొనివచ్చి నందులకు నట్లు బాగుపడినభూమిలో ౧౦-వ 

వంతు గాని రవ వంతు గాని సీస్తు -భెల్లంపకుండం జేయునమరకళు 

పడతి, 
ఢి 

పూ+ర్వాబస్నా - శ్రానుముల 'నిజారా కిచ్చినపు డాగ్రామము 

చుట్టు నుండు బంజరుభూమిని వ్యవసాయములోనికిల దీప్ నికొనివచ్చి 

నందుల కొ గ్రామ మిజారా కి కింద నున్నంత వలి కుచితముగా ననుభవింప 

నిచ్చి, ఆశ్రామమా తీసి క్రా నిట ప్వు డతండు పడినశృమకుం గొంత సి 

కట్టెకాని సీస్తు శేోక్షోండం గాని కొంతభూమి నిచ్చుమరతున కనురకము 

చేయుపద ద్గతి. 

మార్వక్ - _ రాజును కనిపట్టుకొనియాండి యతడు యుద్ధము | 

నకు చెళ్లునపు డకనితో6 గలసి, యుద్దమునకు? బ్రోవుపద్ధతిని అమర 

కము చేయుభూమి, | 

చాయిపీళతాయళ్తు - ఒక గ్రానుములోేనిభూమిని ఖండములుగా 

విభజించి యొకొ [క ఖండము అమ్మి అమరకము చేయుపద్ధతి, 

బిన్నీ - భూస్వామి. రయిక్తుదగ్ధజం గొ ంతసొమ్మ బదులు. పుచ్చు 

. శోని అబుణము త్రీలువజుకును సిస్తలోం గొంత భాగము పుచ్చుకొని 

కాని సిస్తంతయు పుచ్చుకొనక కాని అవమురకము చేయుపద్ధతి, 

రఖౌనా - బంజరుభూమిలో పుల్ల రినిమి త్త ముపయోగించు | 

కొనుట కనురకము చేయు పద్ధతి... 

బాఘట్ట్ - భూస్యామియనుములి లేకుండలగశే భూమిలోం | 

జెట్లు చేసి పెంచుటవలన చాశెట్లు బ్ర 

సాయమునందు హక్కు గలిగయుండుపద్ధతి నమరక ము చేయ
ుట. 

లం 

ఖృలికియున్నంతవజకు _ వానిఫల | 

కళళ 

ఈ పదునొకండు ఆమరక ప్రపద్ధళులును, ఆయోధ్యలో నున్నవి, 

బన్నీ - ఓ ఢ్రదేకమలో సర్కారు క్రింద మన్న భూమి, 

బన్ను _ పంజాబు దేశములో నొకవిధ మగు ననురకమా, 

బన్టేయిట్ _ నీజశిరరా వ్ర ములో ధాన్యరూహముగా నీస్తు 

చెల్లీంచు ఆశపాయకారీ అమరకపు పద్ధతి, 

బారా _.సంయుకరా ప ములలో గామమునకు దూరముగా వా = ఆ శ్ 
నుంకుటవలన నెరువు మొదలగువానిచే చాగుపణుచుకొనుట కలవి 

గాని భూములు, 

చారీ - ఆస్సాయు దేశములో షాయక్కు_ల కిండ్లు కట్టుకొనుట 

'కున్కు ఆయింటి నంటి తో(ట చేసికినుటకును సిస్తు లేకుండ విడిచి 

పెట్టబడిన నేల, ' రకొడగుదేళ్రమున( బకువులమేంతకొఆకు రయితుల 

కీయ ౧బడెనెనీలనుగూడ నీపదమునచే వాడుదురు, 

చారిశే - కొడగు దేశేయున' బకువులమేంత కుపయోగించుపుల్లిరి 

భూమి, 

ఘట్యాలీ - ఛోటా నాగపూరు మాంఘీర్, సంతాల్ పరగ 

కాలు మొదలగుజిల్లాలలో మొదట దేశసంరకుణకె చబలులకు6 

బుట్టంబడి తరువాత వారీవలన నే దేఠమున కుష్టద్రవము వచ్చుట 

త్రటిస్త మెనప్పుడు శాశ్వత పుసెటిలు ఘింటు కాలమున శాశ్వత మైన 

వాక్కు_తో ననురకము చేయంబడినభూములు, 

జీకొఖేటా - ఛోటానాగపూరులో రాజుయొక్క సొంత నేరీ 

భూములను వ్యవసాయము 'చేయుకొజకు విస్తు లేకండ నీయంబడీన 

' క్రాంతేభూమి, 

బేవార్ - మధ్య పరగణాలలో నడవి కొట్టి కాలీచి, అబూడిద 

మోంద వి త్తనములు చల్లి పండించుపద్ధతి. 

భోగ్ డానీ - అస్నాము దేశములో 6 బూర ప్రురా జులవలన సీస్తు 

_ లేకుండ నమరకము చేయంబడ్డభూమి, 

భూమ్ -ఛోటానాగపూరులో6 బృ పృథమమున గ్రామముల 

'శర్పణచి యిప్పటికిని . శాశ్వత పుహక్కులతో శ్రానూధికారోద్యోగ 

ములు చేయుచున్న గ్రామౌధికారులక్రు6 గొన్ని విశేషము లైన 

హక్కు_లతో నమరకము చేయంబడినభూమి, 

_ భూమ్ - అజమోరు నూర్వాడ దేళ్లయమలలో 'ేళముల కలజడి 

' శేకుండం గాపొడుటకును దేశములలో జరగిన య్యక్కమములకు జహా. 

బుదారులై యాండునిమి త్త మును శాశ్వత స్రహక్కు_తో జేయయబడకిన 

అమరకము. 

ధీజువార్ - దక్కీణకర్షాటక దేశమున భూమియందు: జల్లి (బడిన 

వి త్రనములంబటియా, నందులకు రాంబడు ఫలసాయములం 
బట్టియు నిర్గ 

| యింప! బడీనసీస్తున కమరకము చేయబడిన నేల, 



౨౮౨ 

బిస్వాదరీ _ అజమోరు దేశమున భూమిలో నూయి తృవ్వుట 

వలన శాశ్వత పుసాక్కు_ను పాందంబడినసేల 

బిస్వీ _ అయోధ్యలో తనఖా పద్గతివలనం జెందంబడిన లోపాొ 

యకారీభూమి యనుభవము, 

బొంబాయి రాజధానిలో. దక్క_నునందును రాజభానియం 

దంతటను సామాన్యముగ వాడుకలోనున్న పద్ధతి నె తువారీ అమ 

రకపుపద్ధతి పూర్వపుజూయంటు గ్రామముల పద్ధతులును సంపూ శ్తిగా 

పోక్క కొన్ని అమరకమున వాడుకలో నున్నవి. 

సజరాతు దేశము 2 __ కొన్ని గ్రా, గా మములలో నార్యా లేక 

శాన్ దారీ అమరక పుపద్ధతులు కలను. 

కొన్నిగ్లా మములలో శాలూకాదారీఅమరక పుపద్ధతులు, పట 

అమరకపుపద్ధతి, సేవాసి అమరక ఫుపద్ధతి, మాలికి అమరకపు ప పద్ధతి 

"వెందలగునవి "కలవు. 

ఠా త్తరకొంకణములో : :-- కోటీ షీళ్హో తి, యిజాఫక్ తి? 

అమరకపు పద్ధకులును, దవీ ణకొంకణములో దారెఖారీపద్ధథులును 

సలవు, 

ఇనాక్ = బంగా ళ రాజధానిలోని చిట్టిఅడవికొట్టి భూమిని బాస 

పటుచుపద్ధతిగూ దం 'జేయంబడిన అమరక ము. సంయు క్షపరగణాలలో 

గా మమురీలో నున్న అన్ని రకములనుు అన్ని తరగతులను గలీపి 
pe 

కొంచెముకొం చెముగా నమరకము చేయుపద్ధతిశే యీ పేరు కలదు, 

ఇాత్ సర్ 'జీశముఖీ _ మహారా సలు తాము జయిం చిన చేశ 

మందు సరియైన అనురకపుపద్ధతి శిర్చయీదుదాశ వసూలు చేయుచు | 

వచ్చిన శాళ్కోలిక ( చుంపోరరీ ) మగు అమరకపుపర్ధతి, 

చిరాఘీ - మసీదులలోను నోరీలదస్షజును దీపషము చెలీణించు 

పద్ధతి నీయణుడినభూ మి. 6 చిటగాంగుజిల్లాలో ) ఇబ్ హార్కీ హవాల్యా 

మిరాస్హవాల్యా క షనీహవాల్యా కరారీహావాలా, రాయితీ 

పహాూవాలా అను అవమరకప ద్ధతులు వాడుకలో నున్నవి.  మటియు 

నీజాలాలో - కొండ ప్రదేశములలో “జన్? అనునొక ఆమరక ఫుపద్ధతి 
ap] 

గలదు. “పంజాబు” ౫ జేశయులో భూమియొక్క వె వై శాల్యమును బట్టి 

మాహాద్భస్టి చేయ గొంత నిస్తున కమరకము చేయుప పద్దతికి 6 చుకోటా ౨ 

అని పేరు, 

దాదాయిల్లాహా - వంశేపారంపర్యము గాయ గాక. శేవలభుక్త 

మునే యేర్పణిచి సాకు గలుగ(జేయు అమరక పుపద్ధతి. 

-. చానాబాదీ = పంటను గోలచి కాని. భూమిని గొలచి కాని 

॥ ళా లల స . 

లేక శేవలమోహదృష్ట్రిచేం గాని సర్కారు. నిస్త నిర్ణయించి అమర 

కము: చేయుపద్ధతి, 

ఇద వారూశీ - ఇష్టము వచ్చినప్పుడు. రయితును తెలం 

2 గించుపద్ధతిని శేయయిడునమరకము
, 

' చుండునటులును ' చేయంబకిన అమరకము, 

పద్ధతిని జేసిన 'అమరకము, 

మళ్ళ ను గొట్టి వ్యవసాయము. చేయుపద్ధతి.. 

అవుఠరకము 

ఘూసావత్తు - గ్రామముయొక్క. భూమి సి_ప్టంతయు గ్రామ 

స్టులు తా మనుభవించుభూమినిబట్టి యిచ్చుటకును అటులె భాగ 

స్వామి యైనవాడు తనభాగముసిస్తు నీయనియెడల్క ఆసిస్తు మటి 

యొక భాగస్వామి యిచ్చినచో నాభూమి నతండే యనుభవించు 

మటియ్యు బంగాళరాజ 

ధానిలో రాయితీ గంధీ ముపాఖీ ఖాక్సిన్కీ చౌహద్దీ ముక్యా 

రార్కీ కనీ, సజస్తాజాట్సొ జిమ్తూమౌరాస్, నోయిబంద్వీ 'నుజూరీ, 

పంచక్ , బందోబ సీ స్త నూలిఖా నా, బహ్లోత్తర్ , శివో త్తర్ , దేవో 

సీరో త్తర్, హజరాశ్ , దగా, కారాక, 'పట్నీ, ఇజారాం 

ఫ్ ఫ్ష్క గాచ్చ్, కిస సత్, మల్జుజార్స్ 

నమరక పుపద్ధతులు గలవు, 

పహూవాలా మొదలగు 

గిరానియా - ఇది భూమిసిస్తు విధిగా రయితు చెల్లీ ంచునట్టునుు 

అట్లు ఇెల్లీంపనియెడల భూస్వామికి6 గాని సర్కాాతునకుం గాని 

| నష్టము 'శేక్రండునట్లును జాగ గ, తృపబుచుకొజుకుం జెల్లి ౦పవలసినసిస్తు 

నకం జాలీనంత కతభూమినే హామి యిచ్చు పద్ధతిని చేయలుడిన 

అమరకము, 

గోవామట్టి _ అహ్బాముదేశములో నిల్లు కట్టుకొనుటకును 

కొంతతోంట వేసిక్రా నుటకును, వరి పండించుకొనుటకును కా పొయక్కు 

లకుం 'జేయంబకిన అమరక పుపద్ధతి, ౩ 

గుజారా _ పంజాబు చేశీయలో రయితులకు వారిపకువుల పేంత 

| నిమిత్తమును వంటచెజుకునిమిత్తీమును అనుభవించుట కమరకము 

చేయంబకి నయడవిభ్రూమి, : 

హాల్ పా లా - ప్రతి సంవత్సరము భూమిలో ( బండింప( 

బడు భాహ్య శేసముటి సిస్తు కట్టను నమరకపుపద్ధ 

ఇంగ్లిస్ లా బంగాళ రాజధానిలో నాకరీకిం బవికిరాకుండ గాయ. 

ములు తేగిలిన ఆంగ్ల సిపొయీాలకు( గుటుంబపోవుణనిమి త్ర మోయ 6 

బడినభూమి. 

జల్బాజాకా _ ధోట్రానాగవ్రూరులో నొళవిధమగు పాయకారీ' 

అమరకము, 

జంగల్ బూరీ జస్య్యోలూ బల్పబూరీ . “మొదలయిన అమరకపు 

పద్ధతులుకూడ బం శాళములో( గలవు, స 

కామ్దూరా - బంగాళ రాజధానిలోని భూమిని చాసప టుచు 

'కామమ్్ - నులయాళములో, తనఖా పద్ధతిమోయం జేయయబడిన 

కక్కీనా - బంగాళ రాజధానిలో. ఇజారాదారువలన -'నమర' 

"కము. చేయయడుసద్ల ద్ధతి 

ఖోల్యాంరీ _ వట నాగపూరులో భూమియందలి = చెట్టు 

ఇలు 



అమరకోళము. 
'ఖభోటీ _ కొంకణ టేళములోని యొకవిధముగు నమరకపద్ధతి, 
ఖువాబడి - సంయు  క్రపరగణాలలోని యొకవిధ మగనమ 

రకము. . 

_ఖులావేమ్ - పంజాబుదేశములోని పీందూదేశీ సీమాప్ర చేశ 

ములలో? గుటుంబయులో నున్న మను మ్యులసంఖ్యను బట్టి భూమ నిచ్చు 

నమరకపుపద్ధతి, 

ఈవిధముగా నమరక ఫుపద్ధతులు సమానము లైనను గొంచెము 

ఛేవములతో నాయాబేశములయందు. చేశభావలలోనిఢ పీర్ల త్రో వ్యవ 

హరింపంబడునవి యేకములు గలవు. ఒక దేశములో నున్నయమ 

రకపుపద్ధతియే పలుదేశములలో6  బలువిధములగు నామములతో 

వ్యశహరింపంబ శుచుండుటవబన  నమరక పుబద్దతులపేర్ణు లెక్కకు 
థి య 

మిక్కి_లీ యెనవి. . 

పమాణ ములు, పృమాణ గ్ర ంథములు : 

BADEN POwELL’S Land Revenue in British: India; 
Land systems in. British India, 3 volumes;. Indian 

౪111886 Communities; 

—SIRHENRYS. MAYNES Village Communities in the 
East and West; 

TAGORE LAW Lectures on Land Tenures; 

DR. MCLEAN'S Manual of Administration, Vols 
1, 2, and 3; Vyavahara Mayukha Yagnavalkya Smruti 

‘by Rao Saheb V. N. Mandalik; 

TURNERS Minute on the Draft Bill" relating | to 
Land tenures off Malabar; 

HuDDLE STONE'S Collection of papers on Mirasi 

Rights; 

. Moore's Malabar Law and Custom; ’ 

_ Selections from the minutes of SIR THOMAS MUNRO; 

SIR ALEXANDER ARBUTNUT; 

.. Standing Orders of the Board of Revenue; 

“DEWAN BAHADUR S. SRINIVASA. RAGHAVA AIYAN- 
GAR’S Progress of the Madras Pre sidency during the last 

40 years 

— LIEUTENANT COLONEL MARKS WILKS History of 

Mysore; 

WILSON. 5 Glossory; 

BADEN POWELL’ Ss Forest Law; 

Ain-i-Akbari; 

Fifth Report of the Select ౧ ౦216186. on the affairs 

of the East India Company, Vols. 1 and 2; 

‘Harrington’ s Analysis; 

FF ' Report of the Rent Law Commission of Bengal; 

౨౮5 

DISTRICT MANUALS; 

SUuNDARA RAJA AIYANGAR'’S. Tenures in the Madras 

Presidency 

Settlement Manual} 

ELPHINSTONE’s Histoty of India: 

SIR W. W. HUNTER S Imperial Gazetteer; 

Manusmruti; Report of the Inam Commission; 

Forest Acts; Mining rules; 

Circuit committee’ s reports and accounts. 

(RULERS INDIA SETON KARR'S Cornwallis OF 

522139) 

Land Revenue Administration in the Central 

Provinces. 

Land Revenué Policy published by thé Government 

of India. 

మ C. Dutt Economic History °f India. 

(కొ. ధా. వేం. కె.) 

ఆమ రోకో శమ _ అమర సింహునిచే ఠరచియింపఈ 

బడిన సంస్కృతే శేబ్దసం గృహము. దీనికి 'నామలిం గానుశాసన మనీ 

పీరు, ఇందు నానుములయొక్క_ ఆయం, అనర గా వి కేవ్యముల 

యొక్క_యు, వానిలింగములమొక్క_యు వివర ముండును, ఇంగ్లీషు 

కోళములకును "తెనుంగుకోళ ములకును లింగసంగృహముతో య బని లేదు. 

గృుహాముమా త్ర ముంజిన6 జాలును. ఎందు కన ఆయా 'భాొ స 

వ్యాకరణసం ప,దాయ ప్రకారము శబ్రములయర్థమును బట్టి వానిలింగము 

లను నిర్త క్లయించు కొనవచ్చును. ఫురుషుం డని యర్ధ మిచ్చునది పుల్ళిం 
గమ్కు క్రీ యని అర్థ మిచ్చునది (ఫ్రీలింగము, అ పురువు భౌవము 

లేనిది నపుంసక లింగమే. సంస్కృత మునం డట్లు కాదు. లింగ మగ 

నిస్థము కాదు 'శబ్దనిష్థము, కావున సంస్కృత కోశయులంధు ప 

కబ్దమురొక్క_. లింగమును 'తెల్పుట యళ్యంతావశ్యకము. MRSA 
మూండుకాండములుగ . విభజింపంబడినది, 

నామసం 

చృఢమకాండమునంగు 
స్వర్ల, వ్యోమ దిక్, కాలు ధీ వాక్. కద్దాది, నాట్య, పాతాళ 
భోగి నరక్క వారి వర్టము లనంబడు ౧౨ వర్షములు గలవు, ద్వితీయ 
కాండమునందు భూ పుర 3 శైల వనౌషధి సింహోది నమునువ్య 
బ్రహ్మా క్షత్రియ, వైశ్య, శూూదృవర్లము లన్న ౧౧ వర్షములు గలవు, 
తృతీయకాండమునందు విశేవ్యనఫ్ను , సంకీర్ణ, ం నానాక్ట్య. అవ్యయ 
లింగాదెసం ౦గ్రృహవర్హ ము లనునవి ౬ వర్షములు కలవు, చ,గమకాం 
డమునందు ౨౭౬ శ్లోకములను ద్వెతీయకాండమునందు నం లోక 
ములున్వు తృతీయకాండమునందు 'రోరా3 శ్లోకములును మ త్త్ము 

మింద ౧,౦౯౩. శ్లోకము. లీ ౫ (గృంథమునందుం గలవు. వర్దసంఖ్యంయు 
శకస ౦ఖ్యయంం 6 గొన్ని ప్రతులలో? గొంచెము వేజువిధముగ నుండును. 

ఇందు ౧౧-వేల శబ్దమలసం గ్రహము కలదు, దీనికి పూర్వము 
a 



. అతాలూకా 

౨౮౦ 

కొన్ని కోశము లుండినను ఇది వాని నన్నింటిని వెనుకకుం ,దొక్కి 

హిందూ దేశమునం దంతటను సంస్కృత విద్యాభ్యాస | కృముమునంకు 
విద్యార్థులకుం జెప్పంబడు ప్రథమా గృంభముగ సేర్పడినది. వ ంథక ర్త 

బొద్దు రై డెనను హిందువు లందటును ఈ గృంథమునె నింత గౌరవ 

మును జూఫుట చూడ దీని యోగ్యత వేశం జెప నక్క జిలేదు. 

ఈ గ్రృంథముమోందను. మహేశ్వరుండు, శ్రీరస్వ్యామి, నీలకంఠుండు, 
వామమకుటుయ, భోజరాజు, రాజబేవుంగు, భరతమల్లి కండు, 

రామతర్క_వాగీ కుండం, భానుజీదీకీకుండు, రుద దృభట్టు, నారాయణ 
చక్రవర్తి, అ అచ్యుతొ'. పొధ్యాయుండు, నుధుశేశపండి తుడు మహో 
జేవసట్టు వేదాంతి. లింగాభట్టు మొదలైన పెక్కురు. పండిశులు 

టీకలు వ్రాసీయున్నారు. వీనిలో ను త్తర దేశమునందు ఫానుజీదీక్షీతుని 
రామా శృ మోటీకయు, ఆంధ్ర, దేశమునందు లింగాభట్టీయమను, 

ఎక్కవ ప్రచారము కలిగియున్న వి. తాళ్ల పాక అన్నయ్యవంశజా( 

డగు తిరు చెంకట య్య లింగాభట్టీ యము నకుC చెనుంగన గురుబాల 

ప ప్ర బోధిక యను పేరు పెట్టి చక్కని టీక వ్రాసియు న్నాండు, అది 

మయ్కసాడ లచ్బుహడం ౩ బడినది (చూడుడు అమరసీ ంహుండు ). 

అమరగడతాొలూ శా 

పటియాలాసంస్థానములోని అమరగడనిజామతునకు సంబంధించిన ఒక 

పంజాబుదేశమందలి, 

శ్రామమలసంఖ్య ౧౬౧. ధోరి అనునది ముఖ్య పట్టణము. చెబ్బబడి | 

5, ౮ర03000. 

అవురగడనిజానుత్. = పంజాబు దేశమందలి పటి 

యాలా సంస్థానళుందలి ఒక నిజామత్, నిజామత్ 'అనంగా జిల్లా, 
నిజామ్ అను ఒక యిధికారిచే పాలింపంబకు దేశభాగము, విస్తీర్ణము 

_ రర చదరపు "మైళ్లు. జనసంఖ్య 53,౬5౮౮. గ్రా మములసంఖ్య 

౬0౫. ముఖ్య సాన మగు చాస్కీ ఫీద్ సర్ హింద్" అనునవి ముఖ్య 

పట్టణములు. చెల్లుబడి రు, గాగ౧౦, ౦౦౦. 

9 “తాలూకాలు గలవు: ఏ కేగడ్, సాహింబ్గడ్, అమరగజడ్ 

. అమరచింతనం ంస్టానమ — దీనిచీ ఆత్మకూరు 

సంస్థాన మనియెదరు, ఇయ్యది సై చె జూస్ “హైదరా చాదురాజ్యమనందు 

శా యచూరుజిల్లాలో. నున్నది. 

వి_స్లీర్ణయు ౧౯౦ చదరపుమెళ్లు,. 

రు. ౧౫౪౦౦౦౦. 

జు౨౬3 లు, ఆత్మ కారు అనునది సంస్థా నాధీశ్వరుం, డుండుస్థలయు, 

అచ్చట మంచికోట | గలదు, కృష్ణానది ఈసంస్థానమునకు దత్నీఇము గా( 

బ వహీంచును, ఆనదికి దతీణమున అమరచింతకు. సరిహద్దున గద్ద్వాల్ 

సంస్థానము గలదు. ఇచ్చట మిక్కి_లీ సన్నవి, సొగసెనవి మల్జువస్త్ర 

ములు రుమాళ్లు, దోవతులు, తలగుడ్డలు. నేయాదురు... వానికి నా. 

మను 'జరీయంచును ఉండును, ' 

r 

ఈ నిజావముత్ లో 

ఇందు. ౬న శ్రామములు కలవు. . 

జనసంఖ్య. వె 2, ఆదాయము 

నెజామువారీకి వెల్లి ౦పవలసిన కప్పము రు, 

అమరగడతాలూ'కో-అనుర నాథము 
—_ వీక్కు_ల మూ(డవ గురువు. అవమరచాను (దు 

త్ ండ్రి అమృత సరమున గు నుండు ఖతి కలజుం డన శేజఫానుండు.. 

తల్లి సులఖని. జన్మము శ్రీః శ. ౧౮౭౮. మరణము ౧౫౭౯, నూలు 

సంవత్సరములు (బ్రితిశెను. '౧౫శిం లో అంగదజీయొక్కం. శిష్యు( 

డాయెను. ౧౨ లో అంగదజీ పరధామమునకుC బోంగా నీతండు 

సిక్కు లకు గురు వాయెను, ఇతనికాలమున బాల్యాపంథ యనంబకు 

నిక్రు_మతము మిక్కిలి యభివృద్ధి( జెంచెను, ఇతయశు గొప్పభ క్రుండు* 

రాత్రిందివమును . భజనయు, ఈ!శ్వరోపాసనమును జేయుదముం డేను" 

పర్వత ప్రా పాంతమునందలి పెక్కురు రాజులకు తన మత మిస్పించెను, 

చక్రవ రి అయిన అక్న్చరునకు నితనియందు. గారవమే, 

కణహాక, ఈతని యల్లుం డైన. రాందాస్ జీ అనునతం డికనిసింహా సన 

మెక్కెను. పంజాబులోని 'సోయంద చబొలముల్క్ అను శ్రామమించ్లు 

నీత నివంశేజాలా "పెక్కు రిప ప్పటికి నున్నారు (యుదనకోశయు), 

'ఇళని 

అమర నౌ థ ము ---- ఇదకీనారాయణ నేత్ర, త మువలె నిది 
యు హీమాల యపర్వతమాలికలలో నొక పుణ్య క్షేత్ర, క బవరీనారా 

యణము విన్గుసంబంధియెనది. అమర నొథము శివసంబంధియెనది, 

కాళీ కీర చేశపు. రాజధాని యస శ్రీనగరమున కిది సుమారు ౮౦ మెళ్లు 

ఉాత్తరమున నున్నది, దీనికి నుత్తరమున టి బెట్టుదేశము ౧౫౦౦౦ లు 

మొదలుకొని ౧౬,౦౦౦౮ యెత్తున నున్నది, ఛెరవభాటి యను 

కోనలోనున్న హర ముఖపర్వత మునందలి యొక సహయే దయొక్క_ఢి 

దేవాలయము. అందలి లింగము సహిమమయము పాసాణమయము 

పదమాస పౌర్ణ మికి అక్కడ గొ 'ప్ప ఉత్సవము జరగును, 

ఆ యుత్సవద్సములలో యా "తి త్రికలందఆతోలాడి పోవుటకు వీలగును 

కాని యిస్ట్రమువచ్చినపు జెల్ల 6 “సోవుటకు వీలులేదు. _ఫాద్రపదమాసము 

ప్రారంభ మయినతోడళే క్ర శ్రీనగరమందలి రామబాగ్. రనుతోటులో 

వొరతనమువా రొకపతాకము నెత్తించెదరు. ' 

నడచుచుండలగా. జనులు చెనుక నడచెదరు. 

కాదు. భాద్ర, 

ఈ జెండా ముందు 

అనుక నాథయా త్ర ;___ యా త్ర కం బోనెంచీనవా రందటును 

భాద పదపూర్ణి మకు ౨౦. రోజులు మందున. శ్రీన నగరములో C టో 

వగుదురు. మహా రాజుయొక్క ఆజ్ఞానుసారము యా, తి శ్రకులకుం గావల 

సిన యాహారప దార్థముల జంటగా వ ర్షకులు. యా un (త్రికమండలితో 

బయలు దేజుదుకు, "మజేయుం గావలసిన యేర్పాటులం సయునిమి త్రము 

రాజకీ మాద్యోగ స్థ సులు వింట6 జనుచెంచు చుం దురు. యాల్రి తిక లందజ 

యొక్క సామానులు, : మకాములలో  దిగినపుడు గావలనిన 'చిన్న 

చిన్న గుడారములు లోనగువానిని మోయుటకు ' గుజ్జము లుండును , 

శ్రీనగరముననుండి అమర నాథము మరల నక్కడనుండి శ్రీనగరమును 

జేర్చుట కీగుల్ణి మొకోటింటికి సుమారు రు, ౧౫ లేక 3౦0 అదె నియ్య 

వలసీ. వచ్చును. యాతి తి,క$ లందటును. థొ దృప పదశుక్ష, పంచమినా(డు 

శ్రీ నగరమును వదలి కటక జనకమహల్ పహీల్.-గ్యాంధ్? చందన 



_అమరపు రము-_ అమరోని ంవోసుండు 

వాడీ శేవనాగము లను పేసలు గల మకాములలో బసచేయుచు చతు 

ర్లశినాంటి మధ్యాహ్న మునకు పంచతరణి యను అఖరుముకామును చేరు 
దురు. 'శ్రీనగరముననుండి యమన నాథమువజకను గల నూర్దముయొక్క_ 
ప్రాకృతిక పాందళ్యకు. వర్ల నాతీతము$ శేసలము చూచి యానందింప6 

దగినదే. చందనవాడీనుండి ఘనీభవించియుండు. 'మంచుగడ్డలమార్దము . 
మో(దుగ మధ్య నక్క_డక్కడ నడవవలసి వచ్చును. శేవనాగ మను 
నది యొక గొప సరస్సు. ఈ సరోవరము నానుకొనియుండు పర్వత 

ములు అడుసననుం పి శిఖర పర్యంత ము మం ముగడ్డలతోనింకి వైలాస 

మును స్తరణమునకుం చెచ్చుచుంకు ఏ, సరస్సులోని నీరు పాలవర్లము. 
ఇందులకు కారణము చుట్టుప్రక్కల నీటియడుశునను ఘనీభవించిన 
హిమ ముండుటయే యొ యన్నది. పంచతరణి యను నది మైము 
పాయలుగా. చాటుచుంశునది. ఈ యమైదు ప్రృవాహములలో స్నాన 

మొనరీంచినవారు జన్మము తేరింకు రని చెప్పుదురు. యా త్రి కు లందటు 

పూర్మిమనాండు ప్రాతఃకాల మైదుగంటలకశే లేచి శవలమ ఫ్ర పూజా దృవ్య 
ముల "'సంటందీ! సకస యనుర నాథునిగుహకు బయలు దేఖుదురు. ఈగుహ 
యందే అనురనాథు6 డను పేర హీమలింగ ముండునది. కొన్నిచోట్ల 
నీఫహూ ౧౫ మూరలకం కు వెన ల్పుండదు. లింగముమోంద నెల్ల ప్ప 

డును పనుండి తుపూరకము పకుచుండును. కావున దీనిని జలలీంగ 

మనియు ననియెదరు. ఈ లింగముయొక్క_ కళలుకూడ చంద్రునితో 
సెొచ్చుచుం దస్తకు నుండు నని చెప్పెదరు పంచతరణినుండి గుహ 
యొక్క_చూర మయిను మైళ్లు, అత్యంతేకఠిక మైన మార్గము. ఫర్గాం'సల 

. కొలంది ఘనీభవించిన హిమముమోంద నడవవలసివచ్చును. గుసూను చేరు 
టకు శెంకు మూండు గంటలకాలము పట్టును. అక్కడ గుహమి6దుగా 

నొక ప (గు వాహమున్సు గుహయొక్క_ యడుగు భాగమున నొక పృవాహ 

మును  చాటుచుండును, గుహమో౭దుగం బ్ర వసేంచునది అమరగంగ, 

ఈగంగ గుహమోయయ ఉత్తర - దకషీణముగ( వాతి సహ దాటిపోయిన 

వెంటే ప్రృపాతరూపమున క్రీందయలుడి యడు%సనం (బ్రనహీంచు 

రెండవ వాహినిలో గలయును. యా (త్రీక లందబు నీ యమరగంగా 

పృపాతములో స్నాన మొనరించి సవలోనిశల. యిీశ్వర దర్శనము 

వేసి మరల వెలుపలికివచ్చి వేర్వేబు ప్ర ప, దేశములలో గుంపులుగుం ఫు పులుగ 6 

గహూర్చుండి తాము వెంటలెచ్చి కొ నిన ఫలాహారముల నారగింతురు, 

వరి 2 వేతొకచి కృ మేమన హిందూయా తి శ్రీకులకు గుహలోని 

భస్తము పసలసవాత మహమ్మదీయులు, ఈనన తురకల జన్మ 

హక్కు.  ప్రారనకాలము వీరును _హీందునవులే యై యుందురు, 
ఇప్పుడు వీరిమతీము మాటేనది కాని వృత్తి మాజిలేదు. యాత్రకు 
లందజంను స్వల్చ్పఫలా హార ముల నారగించి వి శ్రాంత్మినొందుచుండు 

సమయమున అమశేశ్వరుని గుహమీో(దుగ నున్న ఉన్నతశిఖరముమోందికి 

- శెండు పొవురములు వచ్చి విహరించుచుండును,.. ఆ చుట్టు పృక్క-_ల 

కొన్ని మైళ్లేమారముప పర్యంతము పక్షీ గన్సిం పదు, ఈ పొవురములను 

ఎ. జూచి య్యాత్తిపలు తమ పుణ్యము ఫలించిన దని తలంతురు, ఈలాగున 
కొంతతడ యడ | ప ప్రకృతి సౌందర్యముల ననుభవించి మరల నందబును - 

[ 

. శాప్రనమునకు6 గర్భ, 

_టకు.సాధనములు లేవు. వూర్వకాలముననండి వచ్చుచున్న దంత 

౨౮% 

పంచతరణి చేరి. యిక్కడ. భోజ నాదికములను గావించుకొందురు, 
సాయంకాలము మూయగంటలు చాంటినతరువాత సర్కాారునాకరు 
లక్కడ అమర గాథగుహదగ్గజి చివరీని నుండనీయరు. ' మటునాండు 

పాడ్యమినోజున తిరుగు ప యాణ మారంభమగును. 

అమరపరము — బర్హాదేశమునందలి ఒక గ్రామము, 

మాండ లేప పట్టణమునకు సమిపమం దుండును,. 
మునకు. రాజధానిగ నుండెను, 

ఒకప్పు డిది బర్గాదేశ 

౧౭౮౩ -లాోే. నిదె ని ర్మింపంిెను, 
(క్రమముగ నభివృద్ధిం జెంచెను. ౧౮౧౦ లో నిందు ౧౭౦6౦౦౦ 

పజ లుండిరీ. ఆ సంవత్సరములో నే ఈ పట్టణము అన్ని చ చాల 

భాగము నాశనము నొంచెను, అప్పటనుండియు . దినదినము హీ నావస్థం 

జెందుచు సేం డచ్చట ౧౮6౦౮౦ జన మెనను నుండుట తేడు. 

౧౮౬౦లో రాజధాని మాండలేకక మార్చిరి. ఇప్పు .డచ్చట ఫూర్వ 
వైభవమును సూచించు జీర్ల మందిరము లేక ములం కలవు. ఇప్పుడు 

దీనిని బర్తాదేశమువారు మిమయోహాంగ్ అందురు. ఇచ్చట బౌద్ధదేవా 

లయములు చూచుటకు సాం పెనవి పెళ్కులు గలవు. 

అనురసింగ్. — ౧ గూర్కా_ జాతి మహావీరుండు; 

నేనాపతి. ౧౮౧౫ లో ీఫాలముగూర్కా_వారికిని ఇంగ్లీ వారికిని 

యుద్ధము జరగనప్పుడు మిక్కి_లీ పౌరుసుముతోను దేశభ_క్టితోను 
పోరాడెను, కాని చివరకు నోడిపోయొను. అతనికి అమోారసి సింసటప్పా 

అనియు కే బరు కలదు. 

ప్రశౌవునికమాదయ, ఇతనికి. 

అభయ సింహం డని నామాంతరము (చూడుడు, అభయసి సింహుడు. 

ఏ. పటియాలా రాజు, సరగార్ 

సింహుని కుమారు(డు, . 

ళో రాజపఫుత్రవీరుండు; రాశోేడ్ 

వంశజుండు. గజసింహుని కుమారుడు, సాహసుండు, ఈతడు 

౧౬౮ లో సాహజహాన్ చక్ర, క వర్తి యెదుట సలాబక్ ఖాన్ మిర్ బట్ 

 అనువానిని నజకినై చెను, అంత చ (క్ర వర్తీ యాజ్ఞను చెన్యములు చెంబ 

డింప నాత6 డా శ్రాద్యారమనొద్ద్డ్ వారితో ఘోరము పోరాడి 

వీర స్వర్లమా నొందెను, 

"A కాకీనివాసీ కవి, ఇతనికి కవిత్వ 

'సంబంధమున కుమ్నో అన్న చ్చీ బ్ర గలదు. ఇరే(శు కోబల్ జిల్లాలో. 

దొరతనము వారి యుద్యోగమునం దుం డెను. ఇత c డకబర్ రాజమంది 

రమును తాజ్ మహోలును వర్శీంచుదు చరిత్ర వ్రాసెను, మటియు 

డానిష్ అనుగ గృంథమును పద్యకాభ్య మ రచించెను, ' 

అకమరసింహు డొ -- సం సత శబ్ద శబ్దకాసను(డు, 
“అనురము” అని సామాన్యముగ వాడ[బడు సంస్కృతే చామలింఛాను 

ఇర్ని నిజమైనచరి త్ర, మేమియు తెలిసికొను 



F శులుండు, అద్వయవాది 

౨౮౬ 

కథలే యాధారములు, అమర సీంహుండు చౌద్దుంయంట | వి విక్కనూర్కుని 

సభలో నున్న నవరత్న ములలో. నొకయంటి ఈ కథయే నిజ. మెన 
యెడల. నితండును కాళిదాసుండును . ఒక కాలమువానై యుందురు. 

కాళి దాసునికాల మింకను నిశ్చిత ముగ దేల లేదు; కొంద అతండు 

క్రీ" థ్ రవ శతాద్దివాం డని యందురు, 

నాండెనో ఆరాజు హుయకాపాంసుచే వర్ల ంపయబడి డిన చందగు 

మాదిత్యుండే 6 యని కొంద అందురు, 

సవి క గుష్టవిక్క 

ఈతనికాలమును ఒక విధముగ నిర ర్లయించుటకు రెండు మూండు 

ప మాణములు _కానవచ్చుచుదున్నవి. అమకకోశమును ఉజ్జయినీ 
లో 

నివాసి యను గరారాతుం డనువాండ్యు ౬ం-వ శతాద్దియంధు ఏనా 

కావున నిదె యంతకుళ్రూర్వ శాపలోనికి భాపూంతరీకరిం చెను.! 

' పృథమకాండమందలి. ముండే ననుబుకు 'సంచేసాములతేదు. కాల 

వక్షములోని ౧౩-వ క్లోకమునందు “ద్వొ ద్వౌ మూఘాదిమాసౌ. స్యా 
చృతు-స్టై రయనం: త్కిఖిః , అనంగా క మాఘాదిమా సములు. రెండురం 

డొంటికి ఒకబుకువున్కు మూండుబుకువులు గలసి యొకఅయన మును " 

అనను. అని చెప్పబడి యున్నది... దీనిమోంద టీక ఎవ్రాముచు శీర 

ఖ్ నూఘాద్యుప క్క కవు స్వామి స్తతోఒయనారం ఫాథ్ 9 అనంగా 

మాఘమాస ముననుండి ప్రారంభ మని చెప్పుటకు కారణ మప్పటినుండి 

అయనము ్రారంభ మగుబయె అని చెప్పియున్నా(డు. కావున 

అమరసి ంహుండు తన కోశము (బ్రా ము కాలమున నుత్తరాయణము 

మాఘమాస ప్రా పారంభమునందు వచ్చుచుం డేను, "లెక్క వేసీ చూడంగా 

నిట్లు ౧౫-౧౬ వందల సంవత్సర రములకు6 బూర్వము జరగుచుండె నని 

"తెలియుచున్నది. కనుక అమరు(డు శ్రీః ఛే, రవ క తాబ్దియందో 

-వ శతాబ్దియందో యుండె నని మన మూహీంపవచ్చును. 

. ఈళకండు బౌద్దుం డని యనుకొ నుట కేతనిక్రోశమునం వొకటి 

కెండ్నుప్రునూణములు కానవచ్చుచున్న వి, గ్రంథాదిని దైవ హ్రైర్బన 

ఇేయయుం నపుడు హీందువులసంప్ర్రదాయము ననుసరించి చేయక బోడ్డు 

సంప్ర దాయమును బట్టి చేసినట్టు కానవచ్చుచున్నది. ఆమరకో కేమనేకు 

మొదటి చెన- “యస్య జ్ఞా జ్ఞాగదయాసింధోః 3 అను శ్లోకముయొక్క_ 

అర్థము నిర్ణుణపర బ్రహ్మాపరముగం జేయుటకు. వీ లున్నను ఈ ప్రార్ధనా 

సర్వ ప,చాయము గకాలిడాసాదుల ప్రార నాసం ప్ర చేయమని పేళ్ళి yy 
యుండలేదు: 'దేనశాదులనామయును కప్పును డమర కోశములో 

మొదట బుద్ధునియొక్క_ నామములను. జెప హాటే కాక పర్యాయపదము 

లిచ్చునపు 'డాతనియాత్కర్ద ను. తెలుపునట్టి పదములను “మెండుగ | 

అనురమునరదలి 

సర్వజ్ఞ (డు 

నిచ్చెను. 

చూడు౭డి | UO 

బుద్ధునిప ర్యాయపదయలలోే? గొన్ని 

సుగకుకడు... ధర్మ రాజ్యు. 

.. మునీం దు ద్రుడ్కు.. 

శ్రాక్య్టనింహుయడు, సర్వార్థ సిద్ధ సీదుండు... * 

ఈకం డే రాజుసభలో 

' లందజును అస్త్ర చఛ్రాయుదురు, 

౧౬౦. 3 లో" ఈ ౫1" _ టా; 

అటువైపువారు. . 

యేండ్ల కర. బూర్వము కట్టయడిన. బౌద్ధన్తూప రాజమునుబట్టి యోగాను 

తథాగతుండు 

భగవంకుండు . మారజిత్తు _లోకజిత్తు . య. మాం దశ ' లన్తువారు వ్రావాణులకు సాయము' 

షా. 
| గెండువేలయేండ్ల కిందట నిన్నట భౌద్ధదేవాలయము లున్నట్టును, 

_అమరసహ్రదము-_ అమరావతి 

. మండనమిళు,ని కాలములోను శ్ర _ శంళరాభార్యుని కాలములోను. 
బౌద్ధ జై నుల్మగ్యం ఫము అన్నియు నాశనము చేయించి, -ఈతన్ని గృంభన। 
విద్యార్థులకు నత్యంతోప యుక్త మగుటచే దీనినిమాత్ర,ను కాల్చి 

చేయక యుంచి రని కథల చెప్పెదరు (చూడుండు, అమర కోశముy 

అమరహ్రదమాు — భారతవర్ణీ యత్రీర్ణ ము, 

_అనురావురము __ బొంబాయి ప్రాంతమందలి రీవా. 

కాంతలోని మిక్కిలి చిన్న సంస్థానము, 

అ మ ద్రాం వత్తి. ా ౧. ' జేవతలముఖ్యపట్టణము. ఇందు 

నిరాజధాని, దీనినే స స్వర్షలోేక మనియెదరు. ఇయ్యది మేరుపర్వతము 

మా6ంద నున ది. ఇందు దేవతలు అప రసలు, కిన రులు యజ 

న్ను చేసి నమానవులు సదురు ఇం మందార తశలి, 

దప్పి, నిద్ర ముసలితనము, ఇొవు లేదు. ఇందు నందవన నును 

నటన అత్యద్భుత మై మైన ఇంద్రసభ మయు6 గలవు. ఇచ్చటియిండ్లు 

వాకిండ్లు, శిఖరములు మొదలైన ప పన్ని వము బంగారముతో. జేయ 

బడినవి, ఇందునుగుటించి యధికము "తెలిసీ కొ నంగోరువారు భారతము. 

సభాపర్వము ౨-వ అధ్యాయము ( తెబయభారతము. ౧ 

సము ఏ, కాశీఖండము, ౧౦-వ అధ్యాయము ( "తెలుసు గావ ఆం) 

చూడనగును, 

౧-వ ఆళ్యా 

౨. వర్హాడు ( వీరారు) ప్రాంతము. 
లకు మఖ్యపట్ట పట ౫ము, దీని నిజమయిన శే పరు ఉమరావతి. మహారా స్థ్ర 

“ ఉమరావతి' పదమును ఇ 

పులో _వ్రాయునపుడు మొదట నెవండో 022061 (అమరావతి) 
అని రై? నెను, ఆత సే బు యిప్పటివజికును బరంపరగ వచ్చుచున్నది; 

కావున *ఉమరావతి ) శబ్దము చూడనగును, 

| దే గుంటూరుజిల్లా, స_త్తెనపల్లీ 

తాలూకాలో కృష్ణనదియొడ్డున నున్న యొకయూరు, ' అకాంకము 

ేఖాంశము ౮౦౦-౨౦5 ౨౧"'-కూ, 

ప్రస్తుత మిది యొకచిన్నపళ్లెటూరు. జనసంఖ్య ౬౧౨౦, 
కుల nro Ye FO . నను ఈస్థలమును. దీనిమోపమునం దున్నృట్టి ధరణీకోట యను శ్రామ 

“అయి 

మును మిక్కలి. వైభవము ననుభవిం చినపట్టణమయులు. ఇప్పటికిని దీనిని 

_అమరావతీపట్టణ మని యందురు. శెంకువేల 

WW 
మున "కిటీవల లోకవిఖ్యాతి కలిశాను, ఇచ్చటం బూర్వము. జౌద్ధు 

లంండి రనియు, వారికిని హా ఫీ వదువులకును బో రాటము జరగి హిందు 

వులు వారిని చెడలంగొట్టి రనియు, ఆ పోరాటమునందు విప్ప  వినోద్లు 

బేసి రనియు వి ప్రవనోదులు 

కథలు చెప్పెదరు. ఈ కథ లెంతవజణకు. నిజమో. తెలియదు కాని 

le Max muller’s- Indie: what. can it. teach us * జ (lst edition), Page, తిరి 
నానో 
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వీడువందలయేండ్ల (క్రిందటే. యిచ్చట అమశేశ్వరాలయ మున్నట్టును 
'శానవచ్చుచున్న ది, బొ'ద్ధన్తూపమునందు 

తీ శ ౨-వ శతౌబిని రాజ్యము చేసిన ఆం ధరా జగ ప్రులుమావి 

తగి శాసనము కలదు. భరణికోటలో సర్వలోకా శృ నయ 

వివ్ణువర్గనుని కాసన మొకటి ' కలదు.2 కావున బాల గాలమునకుం 
బూర్వ'మే అమశేశ్వం" లయ మున్న దని తెలియు చున్న ది, అమ 

శీశ్వర బేవాలయ. మెప్పు 'జీర్చడినదో చెప్పుటకు వీలు లేదు, ఇచ్చటి 

అమశేశ్ళరాలయము . చుట్టుపట్టులవారిచే గా ప్ప శే తముగా 
నెంచయునుచున్న దె, ఆంధ్ర దేశమునందు. గల. 

ములలో నీయది యొకటి, ఇచ్చటి లింగము మిక్కిలి యొత్తుగ 

నుండుటచే బెక అభిపేశము చేయవలెను, ఆలయము 
యొక్క 

నందు కోట కరా (కొ స్ట శ్ర, ౧౧౮౫౨) శాసనమున్కు కొండవీటి శెడ్డిరాజుల (శీ న, హం) శాసనమునుు కృష్ణ దేవరాయల 

(క్రీ ch ౧౫౧౫0 శాసనమును3 ఉండుటచే నీయది ఆంధ్ర చేశ 

మున? ద్ర ఖ్యాతి? గాంచియుండె నని చెప్పవలసీయున్న ది, ఇప్పు 

డమరేశ్వరుం డనంబకులింగ ము జైనుల లేక బౌర్గులవి గృసా మనియు 

శాసన ము లమాలమసం 

pa పోసిక్షీ ఫ్ర 
అ 

పంవారావు 

క్రీందియంత స్తు మూసివేయంబ కియున న్నది, దేవాల యము 

బౌద్ధులు ఇఅడలిపోయినతరు శాత బ్రాహ్మణులు దానిని లీంగముగ 
మార్చుకొని రనియును కొందజు చగిత (క్రీకారులయఖి, ప్రా పాయము. ఇప్ప 
టికిని చేవావయసమోప ప ప ప్రచోమునః గాన 
వచ్చుటవలనను, ఈయాలయము కొన్ని విసయమాలలాో బౌద్దన్తూప 
మును బోలి యుండుటవలనను 

చున్నది. ఈపట్టణయు జీర్ణ స్థితి నుండ ౧౭౯౬౮ చింత పల్లీ జమికా దా 
రైన రాజా వాసిరెడ్డి వేంకటా ద్రినాయడు చింతపల్లీని విశిచి, 
ఈ పట్టణమును తననివాస సస్టలముగ 6 జేస్పికా చెను. ఇతడు పట్టణము 

కొన్మిజెనప్ప కు తెనములు 

నందు విశాలము లె నవీథుల శేర్చటీచెను; నలువై ఫులను రనుణీయము 
లె సతోంటలను చేయించెను. చింతపల్లి, "పెనుగంచి పోలు, నందిగామ్య 

చేతవోలం ( జగ్గయ్య పేట ముదల యనస్థలములనుంకి కోమట్లను 

రప్పించి . వారికిం గొంత ధనపాహాయ్యమును జేసీ గ్రామమును 

మిక్కి లీ యభివృద్ధికిం చెచ్చెను. ఇచ్చట నకం డొకభవ్య మయిన 

ర"జమందిరమును ట్టించెను. 4 ఈ మేడపె ఎెకప్పు ధళ ధళమను రాగి 

శీకలతోం నప్పయిడెనంట | వేంకటాద్రి నాయనిమరణానంతరమున 
(౧౫౧౬ ) ఆతనిద త్రపు త్తు లలో6 గలహాములు పుట్టి వారిస సంస్థాన 

మంకేయు బోయి గవర్నయంటువారి. కిందికి వచ్చెను, ఇచ్చటి శమ 

శేశ్వర స్వామికి నై జామ్ రాజ్యములో 6 గొన్నియా నాముభూములున్కు 

సంవత్సరమునకు గొంతధనమును ముట్టుచుండును, ఈయేర్చాటులు 

చందూలాలు మంత్రిగా నున్న కాలమందుం జేయ(బడినవని యందురు. 

అమరావతీ స్తూ 

సెయభ ప్రాయము. రూఢ" మగు | 

౨౮౦ పము 

అమరావతీ స్తానమ, యా ఈశీక్షి క దక్షిణాప నము 

నందలి బౌద్ధకళా, శిల్ప ములకున్కు ఆం ధ్ దేశమున. ప్తావీన కాలము 
నందు వ్యాపించిన మతే ముపరిస్థితులకును సంబంధించిన “హప్పవిమయ 
మును తెల.ఫును, (స్కధానముగా గుంటూరుజిల్లా సత్తెనపల్లి "తాలూకా 
అమరావతీ గ్రామమునందలి స్తూపము యొక్క 'చరిత్రమువలననే ఈ 
విషయము వైేదము కాగలదు, =. 

స్తూప! ఏ ఆా స్తూప మనుపదము సంప్ర దాయమునుబట్టి 
బొద్ధని రాణ యుల వ _ర్థించును, దీని ప్రాకృత తాపము ఖటూసపము, ఇప్పు, 

టికి నీపదము సీంహళమున వ్యవహారమునం దున్నది (చూడుడు: 
భూపారామము, ఈపదమే. సారూన్యజనవ్యవవహారమున తోంప్ర 
అయినది, అయితే బొద్ధవాబ్మ యమునుబట్టి కాని అమరావతి మొద 
లయిన బౌద్ధ క్షే (త్రేములందుం గానవచ్చిన శాసనముల ననుసరించి కాని 
అప్పు డీన్తూప మసేపదరు వాడుకయం దుండినట్లు కానరాదు కాని 
యిందులక బదులుగ చెత్య మను పేశే ప్యవహారమునం దుండెను, 
ఒక్క. చైత్య మే యుండు నెడల వైత్య మనియు, సెక్కు_చె త్యము 
లుండునెడల నందు ప్రధాన మయినదానికి మహా చైత్య మనియు 
చపేథండును. ఇందులకు న, నిదర్శనముగ నమరావతియం దుంకిన ప ప్రథాన 
చైత్యమును ఇీవల నా గార్జునునికొండయందు త (శ్రృవ్వంగా బయిలు 
పడిన న్తూపములలో ప (సృభాన 'మయినదియు మహోవై త్య నామాంకితము 
లయియుండుట గమనిరపవళ్చును, 

వైత్యము ; -- చైత్య మన్నపదము “చితా కబ్దముననుండి 
పుట్టినది (చితౌయాః ఇదం వైత్యం, అనంగా, చితికి సంబంధించినది. 

పని ప్రా చీనచొద్దులో బుర్గునియొక గ్రాయుూ, ప్ర సిద్ధు లయిన ఆర్హ్యతుల 

యొక్కయు ధాతువి కేవములను పూజిం చుతలం స్రతో భ దృపబుచుట 
ఆచార ముగ నుండినట్లు మనకు బౌద్ధవాజ్మ యమువలన(6 చెలీాయు 

చుక ది. (౧) బుర్దులయొక్క్కి యూ, (ప్ర స శ్యేకబుద్గులయొక్క_ యు 

(3) "ర్త తులయొక గ్రయు, (ర్ర చక కృనర్తుంయుక్క యు ధాతువులు 

చైత్యనిరాణములందు భద్రపటేచి పూజింపవచ్చు నని యొకప్పుడు 
బుద్ధుండే తన ప్రభానశిమ్యుయయిన ఆనందునితో తెలిపినట్లు * మహ 
పరీనిబ్నానసు త్తమ నం గలదు. తన మత ప పృచారమునకు చ డ్ ,వర్తు 

లెక్కు_వ యావకళ్య్ణక. వుని గ్రహించికాణబోలు బుద్ధు( డీపట్టి యందు 

వివేకముతో చకృవర్తులనుగూడ చేర్చినట్టు కస్పట్టును. కర్గా్యక 
కాళించియో యేమో తరువాతికాలమున అశోకచకృవర్తి (శ్రీ 

౨౫౦) చౌద్ధధర్య వ్రృచారమునం దసాధారణకుతూవాలమును Fad 

చెను, బుద్దునియా దేశమున శిరసావహీంచి అతండు నిర్వాణము చెందిన 

| వెంటే తకనిధాతువుల సెనిమిది భాగములు చేసి, యొక్కొ_క్క 

1. Burgess ఈ Amaravati Slupa", ౨. 100, 



౮౮ 

షా ర ‘he ధాశతువుమాంద నొశి గాక గ-టిచొప్పున నెనిమిది చె త్యములను నిర 0 

చిరి. వీనికి ౪ శారీరక చై త్య యు ) లని పేరు. అకశోకునిగా౭టి కాతని 

దిగ్విజయమువలననుు మటియితరకారణములవలనను చౌద్ధమతము. దేశ 

మున హెచ్చుగా వ్యాపించుటచేత తనరాజ్యమునందలి ప్రజలచౌద్ధ 

ధర్మ తృష్ణను తీర్చుటకయి, అపవిత్ర, కార్యమయినను అతం డీళారీరక 

చై త్యములలో చేడింటిని తెజపించి, అందలిధాతువులను ఎనుబది 

నాలుగువేల శకలములు కానించ్చి తన రాజ్యమునందలి వేజువేజు భాగ 

ముల కొొకొ్క_క్క-శీకలముమ గొనిపోయ్యి వాని పె నిట్లు ఎనుబది నాలుగు 

వేలన్తూపములను గట్టించె నని. ప్రతీతి కలదు. ఆధునికప్రురాత క్త ( 

స్టైలు మన చేశ మునందలి వేజుచేయ స్రాంకములందు జేంయయుఖననపరి 

నోధనలవలన "క్కు చె శ్యములు 'పయలుపడుచున్న వి. దీని ననుస 

రించి చూడగా ఈ ప్రతీతి అవిశ్వసనీయము గా. దోంచదు, 

“మహో పరినిచ్చాన సుత్తము నందే చౌద్గకళ్యా, న్ఫూపముల యాత్స 

శ్రీకి సంబంధించిన హృదయాకర్ష కమగు మటియొక వివరుముకూడ 
బుద్ధుడు ఇెప్పినట్లు కలదు. బుద్ధు( డానందునితో తననిర్వాణ ౩ యునకు( 

లెదహ బౌద్ధులు సందర్శింపవలసినస్థలములు నాలుగు కల వని చె ప్పెను, 

అవి యే వన: (౧) తౌను పుట్టినస్థలము, (౨) తొను 

(5) బుద్దుడు. నిర్వాణమునొందిన స్థలము. బుద్దుండు 

ఇెప్పె నన్న యీవిషయము చారి త్రకసత్య మయినను కాకపోయి 

నను చౌొద్దుబునూ.త్ర, మిప్పటికి నీ యా దేశము బుద్ధప్రో రమే 

యని రసీవహించి "నేంటికిని ఈ నాలంసస్థలములకను) 

చేపాళ్ల తెరై ప్ర ప దేకళయమునందలి కపిలవ స్తునగర సమీప పమునం 

లుంబినీవన మునతను, సంబోధి నొందిన బుద్ధగయకున్కా 

మాణు ధర్మ, 

నిర్వాణము సి సినగరమునందలి సాలవనమునకును యా త్ఫ్లు 

సల చు 
a 

నలా 

దున్న 

మొట్ట మొదటి 

చేయుచున్నారు. వార్థుంయి, యాభారమునంచే బౌద్ధకళాబీజములు 
నిశ్నీ _ప్తము భయియున్న' ట్లు కన్సట్టును, నం ఈస్థలములను సంద 

ర్భించినయా త్రి తి కులు బుద్ధజీవితముతోో సంబంధిం చిన 'యీాగొప్పవిహయ 

ములక పూస నిటికలమో౯ద ముద్రిత 'మయినచిహ్నములను 

దమతోలే 

బోధివృకయా ( అశ్వళ్థము ) బుద్ధునిసంబోధికిని, 

ప్కన_రనమునకు . ధరో చ 

ుట ట్రమొదటిధర్మ 

ప్రృన్నర్త క్రుమును, బుద్ధునినిర్వాణమునకు స్తు స్తూపము 

. ( మైత్యము ఏను ప్రొ, హ్రాయికమున చిహ్మృ మల? నుండెను. 

బుద్ధునియా చేశయులను. వినయవిభేయతలతో ననుసరీంపం 

నోరిన బొద్దులు ఈ శాలుగుస్థలమలుకు డమప్రూజాభినిచేశమనకు 

“సరిపోవక ఈ-స స్థంములయండే కాక బుద్ధజీవికయతో "సంబంధము గల | 

యితరస్థలములందులహడ న్తూపములు సిరి, ంచిరి, చౌద్ధమక మతిక్టీ న్రు 

& కాలములో హెచ్చుగా వ్యాపించుటచేతే ఈస్థలములుకూడ చాలక 

. బోధిసత్తు్వనికి సంబంధించిన జాతేకక థలం జరనచోట్లలహడ : న్తూప 

న ములు కట్టిరి. తుదకు కు బౌద్ధులు. న్తూపనిర్థాణమును వుణ్యప్ర్ర పద ముయిన |. డమయు  అండాక్ళ్ళతి గల న్ఞూపటాపమననుు. పరమాత్మ అం. ౦. దంతర్గర్భిత 

| మతధర ముగ భావించి, శతమమత ము న్యాపీంచిన 

6 సంబోధి * 

నొందినస్థలము, (3) మొట్టమొదటీమాటు తనధర్శయును బోధించిన 

పృన_ర్హనము 'కావిం చినమృగదావము (సాక్నాథ్స్ ) నకును 

దీసికొనిపో చుండువారు. పద్ద బుద్ధునిజననమునకును 
వు క్ 3 ననుసరించి చూడంగా నీస్తూపాక్ళతి బుమ్బదరాప పమన వ్యక్తీ కీక్షరింసం 

బడిన తా పకాభిప్రాయముయొక్క_ స్థాపత్యనిర్వచనము ( క£01- 
| tectural expression ) శాం దోంచున. ఇందలి తాత్త్వికాభిప్రా పాయ 

మిది: 

అమరావతీస్తూపము 
ప్రతి దేశమునందుకు 

వెక్కున్తూపములు నిర్మించుచువచ్చిరి. మంజు శ్రీ. మొదలగు బోధి 
సతు త్తు పలకుంగూడ న్తూపము లంకితేము లయియుం కుటచేత బోధి 

సత్తు క్ట లీంకను నిర్యాణము నొందనివా రను అభి ప్రాయ ప్రా బల్యమును 

బట్టి --- స్తూపము లన్ని టియందును ధాతువు లున్న ట్లు ఫావింపరాదు, 

కాని యట్టి వానిని ఆరాధ్య ములయిన బౌద్దాలయములుగ ఇంచవలసీ 

యుండును. ఈయర్థృమునంు స్తూపపదము వైత్యమునకు పర్యాయ 

పదనుగ గృహింపవచ్చును. కాలాంతేరమున చైత్య మను పేరు వృక్ష. య 

వేదికకు గాని సం పూర దేవాలయమునకు౬ గాని , గర్భుగృవామునకో 

స్పర్టించుచువచ్చినది, కాబటి ట్టి వైత్య వ మనునది బౌద్ధమతవిపయక 

మయిన సాధారణపదము గను, స్తూప మనునది వస్తువిశేవ సంబంధము 

గల' నిర్మాణమునకు (Relic mound) వాస్తుళ్వా ప్ర్రీయపదముగను 

( Architectural term) ఇ జీవల వ్యవహరింప(బడుచువచ్చినది 

క్రొందబు  ధాతుగబ్బ *పదముయొక్క_ వికారరూపమయిన 

6 దాసాబ)ను స్తూపమునకు పర్యాయ పదముగ నుపయోగించుచు న్నారు 

కాని యిది సరియయినవ్యవహారము కాదు. ఏల యను నిది స్తూపము 

నందలి యొక్షప్ర, క్యేక ప్ప ధానభాగమునకుమ్మాత్ర త, చుం అనయ్యా ప్రత్యే 

కము నాతల నుంచుస్థలమున నకు మాత్రమే ౪ వర్ది౦చును. ఈధాతు 

వుండుస్థలము పెట్టిగాం గాని భరణీ ౧౬9౬66) గా౬ గాని యుండ 

వచ్చును. స్తూప మనునది నిర్ధాణమున కంతకును వర్తించును. స్తూపము 

లన్నియు ధాతుగర్భయులు కాక పోవుబుచేత ఈ దాగొబ పదము 

పమునకు ప ర్యాయపదముగ పరిగణించుట యసమంజసము, “ధాతు 

aon 6 దాగొబ్బ, * దగ్బ % దబ్బగ వికారముపొంది తుదకు 

దిబ్బగ మాజీయుండవచ్చును 5 లేదా దిబ్బ యనునది భూప - తుప్ప 

పదమునుండి యైనను వచ్చియుండు నేమో! 

చిళాసంబంధి మైనను, చేక్ష ఛాతుగర్భసంజంధి యైనను ఈ 
నిరా ఇమున నీ మాకృతి రెట్లు వచ్చిన దనువిషయమున భిన్నాఖి 

ప్రాయములు కలవు. కొంనటు ప్రాతఃకాలమున సగ ముదయించిన 

నార్యునిం గాంచ్వి త్ర దాక్ళతి ననుసరించి స్థపతి ( Architect ) ఈ 

నిర్గాణము నిట్లు రచియించె నని చెప్పుదురు. కాని చాద్ధవాజ యము 

(ప్ర్కతిశరీరమునం దును పరమాత్మ అంతేర్ని హీతమగ నున్నది, 

అనగా శరీరమే లక్యుముగ ఛావంచువారికీ పరమాత.. తృ వ్యక్త కము 

కాదు, పరమా త్య శ్వేవకులయిన తత్త వేత్త త్తలకు కజీకస్థితనల బుద్ను 

దమువలె నుండుశరీర మను తెర తొలంగ్న పరమాత్ర యే సోచరిం 

చును, అయినను వ్యవహారదళలాే పరమాత్మే టీరాంతర్ని హితమునశే 

యుండును, వ్యావహారికమయిన “యీ తా ఖ్యైకసమస్య అతినిఫపుణము 

గను చమత్కా_రముగను చౌద్ధకళయందు న్తూపనిర్గాణమున బుద్బు 
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పటము, ౧. అమరావతీస్తూప విన్యాస (1110) ఖండికలు (560609). 

మెకలనల్ కంజీ చేసిన సర్వే ననుసరించి ) 

(౮౧౭ లో న్ని 



వాడుక, 

అమ రావతీస్తూపము 
మయిన భాశుళూపఘునను న్య క్త కరంపయిడినది, అం డాకృతిగల 

మూండు కాని. ఛత్రము లుంచుట 
ప్రాయికముగ న్లు నూప పముమౌంద మాడు. ఛత్ర ము లుండుట 

యాచాకము.; .. ఎందువల్ల ననంగా, సరియైన న్తూపముకు నిర్మి ంపవలె 
నన్న. నది, బుద్భుదాకృతి . నుండకలె నక్కి ఒకటి జీవతలకును, 
'శెండవదె.. 'మనుష్యులక్రును, మాండవదె నివ్వాణమునక్కు అనంగా బౌద్ధ 
మో ే మునకును నూచన% మూండుభత్రములు డానివె నుండవలె నని, 
ఈవిధ మైన. నిర్మాణమే సరియైన చని ్ పద్దలవల్ల సంగీకరింప బకిన దని 

బౌద్ధ నాబ్యయమువలశ చెలియవచ్చు చుక నది. 

బౌద్ధుల నిర్వాణ. 

ఈ ఛ తృ త్సయ మును 

మవహోపరి రిర్వాణయులకుం గూడ 
నూ చనగ | గృహింపవచ్చును. ఈదృష్టితోం జూచినచో నివి అడై 
తుల సత్, చిత్ ఆనందభావయులకు సమముగ నుండును, ఈ సంవ 
ర్భృయునందు వ మనము గమనింపవలసినది చిత శ్రృముయిన యొక నివ యు 
కలను, స్తూపము పొందిన పరిణామము ముఖ్యళుయి నది ఛ్ 

పరినిర్వాణ 

వినయము. మొట్టమొదటి నిర్తాణములందు స్తూపాధిష్టితమ మి యొక్క 

ఛత్ర మే యుండేకిన్మి కాని క్రమ 

నది (చూడుడు పటము, 3) 

శ్రృునుముగా నీఛ త. శతీసంఖ్య పెం 

పెరిగి పెరియ కుదకు సంఖ్యా కీత 

మయి ఛతృసమాహ మేర్చడ్కి యది చీనా నేపాళ దేశయులభోవ'ల్కె 

చీట్టదివరకు కోను 

సమూహ రన్యా సము పొడు గయిన నూచ్యాక్ళతిని 

స్తూపమునకు. దీగ్లీ ర్రీకశా కారమును కలిగించినది, 

ముగా ఛత్ర 

( Spiral appearance y పొందగా, స్తూప మొక నోఫురము 

( Tower )కలె చేర్చ శినది. ఈస్తూపయుమో(ద ండుకాని మా(డు 

కాని అయిదుకాన్ని తోమిదికాని, పదుమూండుకాని ఛ్మత్మము లుండ 

వచ్చును. అండోప 

ములను నూచించును. 

నొకొ్ళ_క్క._ విషయమునకు సంశేత మయినది, 

రిస్టిత మయిన “హరికి” విభాగములు విశ్వవి భాగ 

ఈ విథయన స్తూపమునందలీ ప్కతిభాగము 

స్తూప మంతయు 

గలసి మేరుపర్వత మునకు: చిన్నా మయినది, 

ఒక'చేదిక' ( ‘Drum ), డానిమింద అర్థనోళా కారము అండము 

(Hemispherical dome ). అండముపయి నొకహర్తి క (Pavi- 

lion), . డానిపయిని' నిర్హాణము నంతోను ఆవరించు దండసహిత 

చ త్రయు.కలసినని రాణ మును స్తూప ముందుకు, ఈనిర్థాణమునకు చుట్టు 

నొకటి కాని రెండు కాని ప్రా, కారము ( Railings) 'లుండును. 

అండ హరి కలకు మ్య నుండు భాగమునకు గళ (Neck) మని చేరు, 

అమరావతి : — దకీ ఇపి*ంకూదేశయనందలి ప్రాత _క్వ్వఖనన 

పరిశో ధనలవలన - .బయలుపడిన బొద్ధనిర్భా ణావ కేవ యులను పరిశీలించిన 

శాప్త్రజ్ఞులు వె ని చెప్పిన న్లూపలక.ణ మిత రస్థలములయందలి. వాని 

యన్నిటికం కొను _అమరావతీన్తూపమునందు సరిఛ్రూర్ల తను. చెందిన 

దని: "చెప్పుదురు. అమరావతీ ప్రాముఖ్యము స్తూపమునలననా? లేక. 

జ 

౨౮్జజా 

మలి యితర కారణములవల్ల నా యను విసంయిము. విచారంపవలసి 
యున్నది. అనురావతియందలి బౌద్ధనిర్థాణావ శేవ ములలో కడు 
పురాతన నుయినవి అథోకచ శ్ర్నర్తి కాలమునకు పూర్వపు వనుటకు 
తగినయాధార ములు లేవు ; అనలా. నవి యకోకునికాలమునా టివి 
కాని అతని కించుక తకువాతివి కాని ఆయియమయుండవచ్చును. కడు 
ఫురాతనములయిన వనంబకు నీనిరా ణములమోింద గానవచ్చు కొన్ని 
శాసనములు మార్యలిపిరీతి నమసరించి యున్న వసటచేత అవి యశో 
కునినాంటివే యని చెక్పుట యుక్తము, ఈస సందర్భమున అశోకుండు 
రార్కోం౦౦ల సూపములను గట్టించె ననుపూద్యోో కృ కప పృత్తీతి స 
దగినది, 

సృరింపC 

శీ స్వ కేకయ శెండవళళాట్టి యందు మాధ్యమికవాదమును 
వ్యాపీం పంజా సప, సద్దు డగు నాగాద్దనాచార్యుం డీన్తూపము 
చుట్టును గొ ప్పష్ర్రా భా, కారమును గట్టించె నని తిరానాథు6ి డను తిబెత్తు 
చరి త ,కౌరుడు వెప్పుటచేత ప్రాయికముగ అతోకం డివట స్టాపిం 
చినుద్ధుని _ అసలుధాతువువంచినే ఈస స్థలమున కంతేటి చ్రాముఖ్య యును 
మహాత్త మును గలిగిన ననుట సమంజసము. అమ రావతీన్తూప పళాసనము 
లందు. గొన్ని యిీన్తూపము మైత్యకపంథవారి దని చెప్పుటచేత 
అకోకునిచేత మక ప (పృచౌరము గావింప మహివమండలమునకుం బంపం 
బడిన మహా చేవభిక వే తచ్చక్కవర్తి రి వోత్సాహమున బుద్ధధాకువు 
నిచట చె శ్యగర్భిత ము( గావించి చైక్యవాదయును స్థాపించి యూ 
స్థలమును దన మత ప్రచార మునకు (ప్ర ధానస్టాన ముగ జే సికొనినట్లు 
స్ట్శ చును. 

సమ్యకృ్సంబుద్ధుని శారీరకధాతువు నిచ్చట స్థాపించుటచేతనే 
బేటువేజుసంప్ర, దాయములకం జెందినబౌద్ధు లీచట నివాసము "లేర్చ 
అుందుకొనియుందురు. గుంటూరుజిల్లా శేపల్లీ ఆాలూ కాయందలి భట్టి 
ప్రోలునందును, పల్నా డుతాలూకాయందలి నా గాడ్డునుని కొండ 
యందునుగూడ నిట్టి శారీరక ధాతువు లే కానవచ్చి నవి," వూర్యకాల 

మున విజయప్పరి. అను పేరుగలీన ఇక్వాకున్భ పాలురకు రాజధాని 
- యయి, ప్రస్తుత కాలమున నాగార్జునునికొండ అను పేరం బరణు చోట 
(శ్రున్వంగా ఇటీవల పెక్కు -చై త్యమలు, విపోరములుు మండపము 
బయలుపడినవి. అచ్చట దొరకినశా సనములను బట్టి చూడగా ఇక్యాన 
నృపః తులకౌలమున నిదె బౌద్ధమత మునకు, అందునా మహాసాం ఘీకవాద 

మునకు ఆమరావతి యెహో లఅెపీ ర ద్ర ధాన స్టానముగ నుండినట్లు 

తెలియుచున్నది. కృ ష్టానదీతీరయన, అమరావతికి సమిపముననే 
. యున్న యీనా గార్జునుని కొండకువాడ అంతటి పా హా ముఖ్యము కోలుగుట 

కచ్చటంగూడ ? బుద్ధునిళశారీరకధాతు వుండుటయ్ కారణము కావచ్చును. 
అచ్చటిన్తూపములకా' నొక దానిభోే నొకయెముకముక్క. దొరకినదిం 

అది బుద్దుని దని తీర్గానించి సార్నాథ్ నందు నూతనముగా స్థాపించిన 

మూలగ ంధ్ధకుటీవివోరమున. దానిని భ్మద్రృపటేచి _జౌద్ధులు పూజించు 
చున్నారు. ఒక్క కృష్ణానదీ తీరము నందలి పరిమిత ప్ర దేశమనౌనే ఇట్లు 
మూడు కారీరకథాతువులు కోనవచ్చుచుండుట చేశ బుద్ధుని శారీరక 



౨౯౦ 

ధాతువులను రార్కో౦౦౦ల తునుకలు చేసి దేశమునం టబెల్లెడల ౮రీ౦ ౦౦0౦ల 

స్తూపములను అళో[ుండు కట్టించె నను గాథ విశ్వాసార్హ ముగ 

దోందుచున్నది. క్రీ స్తుశకము. మూ౭డవశ తాబ్లికి పూర్వము కాంచీ 

నగరము ప్రాధాన్యమును వహింపకమునుపే అమరావతి దకీణాపథ 

మున కంతకును నొప్పవిద్యాస్థానముగను, బౌద్ధమత పృధానపీకయుగను 

విఖ్యాతిని చెందియుం డె నని చెప్పుకు సమంజసము, 

. గ్రామనావమము : వాం అమరావతీన్తూప మునం వలీ ప్రాచీన 

శాసనములనుబట్టి ఈ శ్రానుమునకు పూర్వము ధాన్యకటకము ంన 

కటక, ధంనకడక ) తే పీరు, 

మూాటీనది, శ్రీః కశ, ౧౧౮౨ నా:టి యొకళాసనమున, 

“అస్సి శ్రిధాన్యకటకం ఫురం సురపురా త్పరమ్, 
: య శ్రా మశేళ్వరశ్శంభు రమేశ్వర పూజిత 

బుద్ధో దేవస్య సాన్నిధ్యాత్. యత్ర, ధా శ్రోపప్రూజితః 

చే చెక్య మత్యున్నతం యత్ర, నానాదచిత్రనుచిత్రితమ్. 3 

అని యుండుటచేత నప్పటికికాడ. ఇది ధాన్యకటక మనియే సు సుప్రసిద్ధ 

 మయియుండే నని ఇక్కడ బుద్ధుని ప్రూజయుు. అమశేశ్వరుం డను పేర 

_ శివునిపూజ యుంహాడ నుండె నని మతసహనము బాగుగ నుండుబచేత 

నిచ్చటివై త్య మప్పటి కింకను శోభించుచుండె నని స్పష్ట మసచున్న ది, 

వచ్చును, పదుయాండవశేశాల్దిలే సడ నిచ్చట బుద్ధపూజ జరగు 

చుండె నని శాసనములు తేలుపుచున్న వి, 

మాటణీనదో. కాని ధాన్యకటక మనుపేరు తరువాత ధరణికోట యెనది, 

ఈ పేరు శ్రీః క, ౧౪౦౯ నాటి శాసనమునం గనయుకును, ఇప్పుడు 

వ్యవహార మునం దువ్న ధరణికోట అమరావతి యను పేరులు ఫూర్వ | క ప్రీతియు చెక్కుువ. . 
మొక్క_నగరమునశే వర్తించుచుం డెను కాని ప,స్తుతకాలమున ఆనగర 

(Jo 

మున్న త్ర, దేశమునందలి  పగుమటి భాగమునకు. ధరణికోట యన్ని | 

స్తూప మున్న భాగమున కమరావతి యని వ ర్రించుచ్చు పూర్వపుపట్ట పణ 

మిప్పుడు ఇందు చేటు వేణు గా ముములుగ .విడిపోయినది, య అయినను 

నిర్యాణావ శేవ యులు దోరకుట కలదు, 

= మేతప త్రుప్రఖ్యాతినిబట్జి పార్నాథ్, బుద్ధగయలయం దిప్పటికిన 
_ దోనన్తూపములు చెలయయుచున్న మే, జెనుక నీ యమరావతీకేతృము | జనసమ్మ త మయి అతికీన్ర కాలమున దేశమున _'చాగుగ వ్యాపించినది; 
నందును పృథధానమై త్యముపొరుగున 'పెక్కు_ దానవ చై క్యమలు విల | 

చ,ధానవై త్యమునకు సిల్ల నవి. ఈకారణమున అమరావతియందలి. 

మహామైత్య మనుపేరు కలిగినది, అమరావతియందు వెలసిన యీదాన 
నూపములలో ఒకచానివజేదిక ౧౧ అడుగుల వ్యాసము. గలిగె వైశ్య 

శ్రిత మయినశిలాఫలకములతో శోభించుచుం డెను; : ఈ మహావైత్య | 
యును క్యుమగా గొని ఈశిలాఫలకములను. చెక్కి నారు ఇట్టి వైత్య | 

ఇచట వేటువేజు బౌద్ధమత సం ప్ర ప 

శ్కీస్తుశేకము పదుయమా౭6డవ శతాబ్ది 

వజకు' నీ పేలే వ్యవహారమునం దుండెను, తరువాత నిది ధరణికేటశా | 

మయిన 

' చాయమునకు చెందినవారు. పిదప 

' తుదకు" సింవాళేమున కర్రీస్ యచ్చట. త్ల' చాశుకిా నికీ. 
ఈశళెండు శ్రా మములందునుగూడ . న్తూపాదులక సంబంధించిన జొద | 

ధీ | లయిన మహో సాం ఘీకులయు్లేళేము లున్నతము లయిన ' 'వగుటచేతను 

. యవన్క కక్క పహ్లావ, సషాణాదులతో స్నేహము కలిపి వారీ పొ 

ప్రా ముఖ్యమును వహించిరి, 

అమరావతీస్తూోపము 
' శిలాఫలకములలో తొ" మిది మద్రాసు సుగవర్న మెంటు: మ్యా్యాజియము 

నందు భద్ర ద పజుపంబడినవి. 

ఈ క్షేత్రము విద్యాస్థానముగను, గొప్ప యా స్రస్థలముగను 

శరుపడుఏచేల బోద్ధు లశేకు లిచటికి వచ్చుచుండిరి. వారు నివసించు 

నిమిత్త మిచట సంఘారామము లేక ములు "నెలకొల్పరబడినవి, 

పదాయములక్రున్ను శాఖలకును చెందిన 

బౌద్ధభి కంవులు నివసించుటకు: వేటు వేబుళాఖల వాగి 'సంఘాశామములు 

చెలపీనవి, వేటువేజంశా ఖలకు చెందినబౌద్దు లీదటికి ' వచ్చుచుండి 

నట్టున్కు ఇచట నివసించుదుండినట్లును అమరావతీ స్తూప మునండలి 

శాసనములను బఏ$ీలిం చినచో. 'దెలియంగలదు. అందువలన ఆయా 

బౌద్ధముక కాఖలనుగుజీంచి తెలిసికొనుట యుక్తము, 

బౌద్ధమత శాఖలు : — శాక్యముని బుద్ధుని పరినిర్వాణ 

' కొలముననుం డియే, ఆక6 డున తో ద్దేళయులతోో చేర “తిదినస సంఘమున A ఎ 
అభిప్రా పా యభేదములు కలిగి పసు శేర్చడినది, వై కాలీయందు సమావేశ 

సంగీతి ) యందు ఈ యఖి ప్రాయ భేదములు చాల సను టె 

మయి బౌద్ధస సంఘము మహాస్థవిరు లని స ముహోసాం ఘికు లని రెండుపక్షు 

ములుగ విడిపోయినది.. మహాస్థవిర శాఖ అశ్యనుభవముగల వృద్ధులశే 

ప్రాముఖ్యము నొసంగును, మహాస్థవిరులు కిలమునకను, వృద్థానార, 

ధర్మ ములకున్కూ నె తికళివణమునకును. ప్రాధాన్య మిచ్చెదరు. ఈ. 

1 యాచారథర్త ములప 
దీనినిబట్టి చూడగా ఈనగరమున కమరావతి యనుపే రమళేళ్వరుని | న్ 

: యువజనుల వి నచ్చక, వారు స్టవిర వాదమును . తిరస్కరించి వ్యతి 
జటి యెప్పుడో (క్రీ కీ భ ౧౧౮౨ తరువాత వచ్చిన దని నిశ్చయింప | థి: 
లు . శేకవాదము సల్ఫీరి, 

కారము నడచుకొ నుట బాల గష్ట్య మయినందున 

వీకు ముహాస్థవిరులవలె గాక వేదాంతవినయము 

లకును, లాేకోప కారక వినయములక్రును ప్రాముఖ్యము నిచ్చిరి మహః 

స్థవిర శాఖయందలి యొకసం ౦ ప్రృదాయమునకు 6 విభజ్యవాద * - "మని 

చేరు, మొర్యవంశజు( డయినయళోక-చ క్ర, వర్తి బౌద్ధమతళాఖ లన్ని 

టిని సమానముగ నాదరించినను ఆతని కఫం ప్ర చాయవేం దాదరమును, 

వరో ల్రీనది కాని తరువాత దీని శ కాదరము తగ్గ పుష్యమి కుడు మొద, 

లస . కుంగవంశజూలు ెట్టినహింసలవలన నిది మీణించినది సంప్ర 

దక్షేణ దేశమునకు పొల్లీపోయి 

“యువజను' 

వా రత్యంతో శృాహపరతతో తమసం,ప చాయధర్మ ములను ప్రచా 
లో (యో 

రము చేయుట చేతను, యుక్తి పరు లగుటచేతను వారీసం.ప ఓ, చాయము. 
(అ 

మహాసాం ఘికులు హిందూదేశీయనకు కో కోత్తగా వచ్చినవి దేశీయులయిన 

(ఆ) 
వారు ముఖ్యముగా కనిమ్ముని కాలమున చాల 

కనిష్ము_నీకాలమున. జరగిన సరగీతి * 
యందు వీరు బుద్ధనూ క్త ములకు మో శ్ర క్తభామ్యములు రచించి. ఇనినే 

“ విభాష ' చామోంకితేములు కావించిరి: - కనిష్ము_నికాలమున జర 

సం పొదించుకొ నిరి, 

we, 

ఆచ శ్ వ ర్రియాదరమున నిది కొంతకాలము . 
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ఆము రావతీ స్తూవము 

గిన క సంగీతి ఏ లాన్ .ేరచాదులు (గ్థవిరజాదులు) అల్పసంఖ్యాకులుగ | 

నుండిరి, 
Uy 

రొక్క_రును ఆసంగీతియందుం శాన(బడరైరి. మజీయొకవి శేష. మే 

మన, మొదటిప రాయ. మీసంగీతియం జే మహాయాన మను వేటోొక 

| సంప్రడాయమునక్రప 6 జెందినయు ఆ స్పహాశీలురు . కానవచ్చిరి. కాని 

_ యోోసంగీతిలో వీరిసంఖ్య. చాల తక్కు వగ నుండుటవల్ల అక్క_డ 

- వీరు. లెక్క_లోనికి రాశైరి. నా గాక్హు నాచార్యులవారి నాయకత్వ 

ముసన్కు ఆయనశిహ్య్యు€ డయిన ఆర్య బేవుని నాయకత్వమునను ఎప్పుడో 
శ్కీస్తుశేకను రెండవశతాబ్ది తరువాతను గాని వీరికి పేరు పృతివ్దలున్సు 

వా ముఖ్యమును రా శేదు,. నాగార్జునాచార్య(డును, ఆర్యదేవుండును 

బొద్ధతేర్కమున ఈ కూన్యవాది మని పేరుపడినయొకనొప్ప తత్త్వ 

వాదమునకు పట్టు6గామ్మలు, కాని యావాదము .జనాదరపాత్ర, ము 

కా లేదు. అతిశీక్రు కాలముననే నాగార్టునాచార్యులవారి క్రాకటిశెండు 

తరములకు6 దర వాత మెలే త్రైభునాథు. డను పేరుగల గొప్పచౌద్దా 

చార్యు(డు “కూన్యణా దమన 6 విజ్ఞాన మును తత్త వి శేవమును 

జేర్చి విజ్ఞానవాదమును స్టాపీ పించేను, ఈవిజ్ఞానవాదమునకే తరువాతి 

కాలమున ర రోగాబార” మని పేరు కలిసినది. బౌద్ధవాబ్మ యమును 

బటి చూడంగా విజానవాదులకు శూన్య వాదులకు ను "పెక్కు శతాబ్దుల 
లు = 

కాలము వివాదము 

- లంబకు6 డయిన సామాన్యకూనవుం డీవిజ్ఞానవాదముతో లహడ సంకృ ప్త 

పొందలేదు, అందువలన శీ స్తుళకము “ఎనిమిదవళేతాల్దియందు విజ్ఞాన 

వాదమునకు బొడ్డులు వషయొక శ త్ర ని శేనమును జేర్చిరి ఈ 

నూతనసం ప్రడాయేమునకు 6 మహీ సుఖవాద ” మని పేరు. ఇట్లు బుద్ధుండు 

మొదట కనిపట్టిన ప్రాథమికని ర్యాణపంథకుం విదప క్రమముగా 

మూండు తత్త ఏవి "శేవములు చేరి యది సుని చెప్పిన హాన్యి, 

6 విజ్ఞాన ఏ “మహో సుఖవాదము లుగ పరిణమించినది, 

WW 
అవి యే పన, (౧) చై. భొషిక్క (ఆ) సాత్రా శ్రౌా,ంతిక్క (3) యోగాణార, 

(5) మాధ్యమికములు. ఈనాలుగుసం ప్ర దాయములును క్కావక్క 

పృశ్యేక, మహాయానము లనుమూ(డుపంభలలోే అంతర్గత న నుయి 

యున్నవి, శ్రావక ప్ర క్యేకయాన ములకు (హానయాన? 1 మని పేరు, 

చై భాషికసం రప్రదాయము గ్రా, శా వక్క ప ప, ల్యేకయానములను వివరిం చును, 

మహాయానము రెండువిధములు: (౧) పొరమితీ నయము. (౨) మంత్ర, 

నయము, యోగాచారము కాన్ని సౌ త్రాంలికము కాన్సి. మార్గ 

మికము కాని పొరమితనయమును వివరించును; కోని మాధ్యమిక 

జాదత త్త్వనాబ యమున నాలుగు. సం, ప,దాయములు కలను, 
థి -౫* —ీ | 

యోగాచారములే మంత (త్రృనయమును వివరించును, . ఇందు శూన్య; 

విజ్ఞానవాదములు వివరీం పబడును, . . 

మహాయానమునకును  హీనయానమునకున్కు లక్ష్యుములోC 

గొంత 'భ్రేీదయ కలదు, అది యే దన, పీ,నయానభాది కొంతవణికు 

స్వార్థపరండు, అతరడు శేవలము తననిర్వాణమాకొటుకే ప్రయ్నిం 
/ f ee 

మహో స్టవిరశాఖక చెందిన విభజ్య వాదం ప్ర పృదాయమునా 

| మునకు ప 

జరగుచుండినట్లు తెలియుచున్నది, బౌద్ధధర్తావ . 

౨౯౧ 

చును, మహాయానవాది యట్లు కాదు. విశ్వప్రే, శే ము యితనియాదర్శముం 

మనుష్యుల చెల్లర నుద్ధరించుట కితంయు ప (పృయత్సించును, 

పీనయానవాదిమతేమున బుద్ధుడు ధర్మప్కవర్వకండు. 

| అందువల్ల అతండు ధర్మ ప్రవర్తకుండయిన అలౌకికవుటే వతు. బౌద్ధ 

త్రీరత్నములను బుద్ధ్య భర ర్క సంఘృకృమమున కీంనయానవాొది 

పూజించును అఆనంగ్యా మొదట నాతండు ప్రాజించునది ధర్మప ప్రవ ర్త 

కుని, రెండవది ధర్మమును మూ(డనది సంఘమును, మహాయానవాది ప ముత 

మిది కాదు. ఆకనియుద్దేశయున బుద్దుడు కాళ్వతుండు. అతడు మార 

చాధితులై న ప్రజలదుఃఖమును సీవారింపంటేయుట కప్పుడప్పుడు 

భూమియం దవతరించుచుండును ( బౌద్ధులకు మారుం డనలగా కలిఫురు 

షునివంటివాండు), మహాయానవాది బౌద్ధత్కిరత్న ములను ధర్మః బుద్ధ 

సంఘ క్కమమున స్రాటించి మొట్టమొదట ధర్మ మునక్కు నటుపిదప 

ధర్మప్ర,వర్హకుం డగు బుద్దునికీ ని ప్రాధాన్య మి చ్చును, ఈ ధర్మ మున"కే 

మచే షమ: సవాది “ప్రజ్ఞ యని పేరు పెట్టి, అది శాశ్వత మనియు 

బౌద్ధమత మున సాధింపవలసీన పరమపురుమెర్థ మనియు, బుద్ధుః డు 

ర. సాధించుటలా 'ఒక సాధన మనియు. జెప్పును, క 

ప్రజ్ఞ యని చే రిడినెప్టే యతండు బుర్గునికి పాయ మని 

పేరు పెప్రెను. 

మహాసుఖవాదముననుండి తరువాతికాలమున వ్యజ్కయాన మనీ 

పేరొందిన యొకనూతనసంథ యేర్పడినది. ఈపంథ బహువిధభావము 

లకు లక్ష్యుముగ సెక్కు_రకముల విగృవాములను_ సృష్టించినది. ఈమ 

హాసుఖువాదములో మహాసుఖ మనంబడు లక్యుమును కరుణాస్వ 

ఈాూపవముయిన శీ క్తి సాహాయ్యము లేనిదే పాందజాలరు. 

_ మాధ్యమికులనుతేమున శూన్య మనంగా అభావముకాదు, అయి తే 

వారు చానిని ఒక అతీకస్థితియె (Transcendental stage ) కాని 

నాళము (Annibilation) మూత్రము కా దందురు కాని యది సతో 

(Existant ), అతో (Non existant ), లేడా యీాశంటిసమ 

వాయమూా (Combination )}, లేదా యీలెంటినిర"సవెోా (Ne- 

gati0n) నిరాపింప శ్రక్యయుకానిది, 6 శూన్యము ను సరిగా అర్థము 

చేసికొనుట నలక తరువాతికాలమున బౌద్దులవిగ్కృహశిల్బము వ శీలి 

క్స్ ణి జ ది స్వస్ర్రుశీక్తి క్తి యుక్త దేవతొత్మకమయిన వ్యజ్బయానము కూనస్య్య 

కరుళణాదై చై ధీ భావముల పరిణామ మే. వ జయాసమన దేవతావి చా 
(UU 

చ ములు శ్ర ఎకి వ్మిగృవాములు అ నేళములు. వెలసి వానికి పూజ 

యేర్చడినది. 

. పూర్యో క్త కపంథలవారి కందజకును అమరావతియందు మహో 

వెత్య మేత సమీపమున సంఘాళామము లచేకములు చెలసినవి, 

ఈ ప్రక్క_పుటయండు వేసిన బౌద్ధమతసం ప్రదాయవృత, మువలన 

జౌద్ధధర్మ మెన్ని విధములుగ విడిపోయినదియు? “జలీయంగలదు. 



“9౯9 

బుద్ధధర ము 

మవోస్థవిరులు  మహాసాంఘీకులు 

| న. 
చె జన్ 5 

న త్యకులు ప్రజ ప్పివాదులు 

_ (అంధకలు | | 

వై పుల్య పూర్వ శై అపర లీరములు రాజి రికులు సీద్దద్దుణు 

మహాయానపంథవారు 
- బుద్ధధర్మ ము మహాస్థవిరపాద మని, 

శెండుతెజను లయినది, నురల మజోసాం ఘీకవాదము చెత్యేవాద మన్ని 

ప్రుక్లెపీ పివాద మని శెండు ముఖ్యవి భాగము లయినది. అందు చైత్య 

వాదము విశేషముగా అంధకులది (ఆం ధు ఛ్రులది), ఈచె చైత్య వాదము 

మని, సీద్ధార్థక మని అయిదుసం పృ దాయములుగ విడిపోయి, కొంత 

నాయకత్వమున మహాయా నముగాం బరీణమిం చినది. ఈసం పృదాయ 

ములవా రందటును ఛాన్యకటకమును దమ ,ప _పృథానస్థానమును గావించు 

కొని యచట వేబువేబు సంఘాశానుములలాో * నివసి సించుళ )ండిరి, 

మహాయాన పతావలం బకులకువచె ఛే, ధాన్యకటకము. మవాజాద్ధ క్షే త్ర 

మగుట చేత, హీనయానప క్షమువారీకి గాడ నక్కు_డ సాన మూండినట్టు 

అమరావతీన్తూప శిల్బములను బట్టియు, యుచాకి -నాంగ్ వా ర్రానియంచిన 
వృత్తాంత మలనుబట్టియా తెలియుచున్నది... 

అమశావతీన్తూప శాసనములను బట్టి యిచ్చటే ప్ర ప,ధానచె చైత్యము 
మె త్యకనికాయముయొక్క ' 'బుద్ధమవోమై త్య మని కలియ చున్నది, 
అమురావతీన్తూప పశిల్పచి త్ర, ములను బరీశీలించినచో, 

కడపటిపరళణామము న6 గన్బట్టూ అవలోకి తేళ్వరుండు, తార, మరజు 

“మొదలగు ప్రధాన దేవతావి గృనాము లిచదట( గానరావు, 
శ్రీ 

అందువల్ల 

శీ స్తుశకము నాలుగప్క యెదవశతాబ్దుల వణుకు ' మహాయానము పొందిన 

పరేణామమునా 

చున్నది, 

వ్యజ్రైయానము వద్ధి వరి ల్లిన దనుట కవ కాళము కనంబడదు,. 

మహో చైత్యము ఈ మహావై క్యము సరిగా సెపు డిచట | 
స్థాపిత మయినదో తెలియదు కాని యిచటిశిల్పచి త త్ర ములలో అండో 

పకతలమున కలంకారభూత ములయినవికొన్ని లా వానిపనివానిత నమును, 

కీ స డత్తుళాక్వకు | నెండు ఇతర లక్షణములను. ననుసరించి చూచినయెడల ఎ. 

వందల నాంటివిగ6 దలంపవచ్చును. 

మీథోం నప్పు జయుండుని 

మట్రిపోసి తేల్చి నిర్మిం చియుండనియెడల శతాబ్దులు కడ చుకొల6ందియు 

మహాసాంఘికవాద మని | 

' ముల్గు చెక్కి_యుండుటచేత్త ఈన్తూప మునుగుటించి యిదివజలో 
మహాయానము | 

త్రమే యమ | యమరావతీశిల్పచిత్రయులవల్ల సూచిత మ చెందిన అమరావతీన్తూపముయొక్క_ సరియైన స్వరూపమును "బెలిసీ 
ఇచే శిల్చములను బరిశీలించినచో ఇచట నెప్పుడును | 

వచ్చును. మొదట నొక తెర మజ్జి పోసీ చానిని నిమిసకట్టి, 

మరల నొకకీటుమట్టి పోసి మగల  దిమిసకొట్టి యిశ్తే టుకీసుగ పోసీన 
మట్టితో స్తూపాక్ళృతి. 'తేల్చెదరు. "ట్లు శేల్చి నమట్టిన్తూపయు చుట్టును 
మని. ఇటికలను శే 

నిర్మి ౦చుటకును్యు 

వ హార్తికయాన, . 
_ఉజాలమునకుల బిదప. నాగార్జునాచార్య, ఆర్య దేవ అసం గాదుల ' శెలియరావు. అమర వతీరు పము న ఎన్నిఛత్ర నము లుండినవో మనకు 

తెలియదు కాని 

సం 

రకరక ములుగ నుండును; 

మరావతీ స్తూప 

F న్ఫూపాధి పానము (Base of the stupa y రమారమీ ౧౩౮ 
 అడుసలవ్యాసముకోలిదే. అండము' (Dome) ఎత్తు, తొంబదియడు 

గులకం కుం 'బెని' కలదు, మొ త్రము సూపమంతటియెత్తు రమారమి 

నూజు అడుగులకం కె పెంగానుండంను. జస్టయ్య చేతులో భల చిన్న 

స్తూపమునే లక్ష్య యుగ ( దీసికని' ఈమవోచె చైత్యమును నిర్మి ంచియుంశ 

పిదప 

చేర్చి యతికెదరు. . అటునెనుక నీ యిటికలమో(ద 

చిత తృశో భితములయిన పాలరాల నతికించెవరు. ఈరీతిని స్తూప మంత 

రాగ మన వట్టి మట్టితో గట్టిగ నుండి '“ెకిమ్మాతృయు శిలాఫలక 
న్తూపరూపము " నిట్లు కీట్లుకీట్టుగ 

అండము. విభలూపము ఇెందుటయీకాక, అంతటియెత్తుగ న్తూపమును 
శిలాఫలకములను ఎత్తునకుం గొనిపోవుటకునుగూడ 

వీ లుం డెడిది కాదు. ఒక్క_నీటిచుక్కయినను లోపలికి దూజనంతకట్టు 
దిట్టముగ, నుండులాఫన శిలాఫలకముల నొండొంటితో చక్కనిపద్ధతిని 

చే వై పుల్య మని, పూర్వనై ల మని అపర (అవర శై శల మన్ని. ర"జగరిక | పోపరితీలమున నతికించినారు. - అండము "ని గళమును, చొనిపయిని 

నిపెని. ఛత్రము నుండినవి కాని ఏనిషపరిమాణములు . 

ప్రాయిక ముగ మూక, డుండి యుండవచ్చును ; 

' ఎందువల్ల ననగా కైన న్తూపమును నిర్మింపవ్లలె 'ననిన మూండు 

ఛ్త తము లురడవ్ లెను, .అమరావతియందలి స్తూపము నిట్టి. సనాతన 

ప్రదాయక ననుసరించి" కట్టినట్లు చెప్పుదురు, ఈ స్తూపము చుట్టు 

నాగాజ్జునాచార్యులవారు కట్టిం చినదని చెప్పయిడు నొకచిత్ర, త్త మయశిలా 

ప్రాకారము కలదు. (చోడుయ, అమరావతీన్తూపము 0 పపము, ¥) 

_ అండముదెసవభాగమునకు వేదిక యినీ "పీరు, ఈజేదికయుపరిత 

లమును గప్పియుండు శిలాఫలకములలో' బాల వానిమింద చై క్యచితృ 

ప్రాసి 
నర-చయితేలు' విన్సిక్సి ఛై త్యశిలాఫలకము లని -పీరిడినారు, కడుళో భాయ 

మోనముగ నుండినదినములయందలి అమరావతీ వై త్యాకృతినే ప్రా (పాయి 

ముగ నీవె వై త్యశిలాఫలకములమింద వెక్కి యుండుట చాలి అద్భస్థ్రము 

కదా !' ఏల యన, కాలముయొక్క_ ' రాటుపోటులవలన' 'విధ్వంసము 

కొనుటకు మన కిఫు డీచె చై త్యశిలాఫలకములే గతియగుదున్నవి. ఇట్టి 

చె నై త్యశిలాఫలకములలో ను _త్తీమమయిన ద్గొకటి మద్రాసు వి త్రవస్తు 

ప్రృదర్శనళాల( Museum )యం దున్నది.. ఇట్టిశిలాఫలకయలమరదము 

'వీనిమందము అడుగు రెండంగుళములు 

మొదలు అడుగు. నాలంగంగ్గుళములవజకు నుండును, చేదికయెత్తు 

ఆజడుగులు; కావున చానినీ* గప్పియుండు శీలాఫలకములయెత్తును 

అంతే 'య్లుండును.! నాల్లుగుదికుపు.లందును ఈవేదిక (ప పృతిడ్వారమునక 
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అమ రావతీస్తూ పము 
ప్ర పృడురుగా నరుంసవలి మురిదణి కుండునట్లు తీర్చ౭బకినది, శ్రే 

మునకు శదురుగా ఈ మండటీకి వచ్చిన భాగములమో 6ద నై దేసీ స్తంభ | 
ముల 'వొప ప్ప్రున 'నాలుగుదిక్కు_లందును గలసీ యిరువది “పంభము. లుండును; 

వీనికి క ఆయకకంభములు 5 (ఆర్యకక ంభములు = -'ప్రూజనీయ _స్టంభములు) 

'తిచ్వాలో 

పేర్ర, _ప్పం భాధిష్టిత భానములతోం గలసి వేదికచుట్టుకొలత ౨౨౧ | అడ్డముగా జొనిపి:౧కలీపీన. మూంజేసి రాతి. అడ్డుకమ్తులతో ను నేర్పడి 
. నదె, నిలువురాతి 'సంభములలో ప చతిచానికి ఇెడపె 

అడుగులు ; ఆభాగములను .మినహాయింరచినచో,. దానిచుట్టుకొలత 
రో౭౦ అడు/సలు, ఇంక లెక్క.యు నది “యెడ తెగని: ని శల్చచిత్ర, త్ ములతో 
కోభిల్లు చుండును, | 

అలంకరించువారు, ' రాత్రులయందు దీనిని” పాచినయేడల” 
దీపాలతిన్నె వలె కన్చడుదున జెడి డ్రె; ఇందువల్ల "నే .: కావచ్చు . 'నీన్తూప 
మునకు 6 దీపాలడిన్నె ? ) యని పేరువచ్చినడి... వేదికను గప్పి యుండు 
చె వై క్యశిలాఫలక్షమ. లొక హ్రాకారమునకు సం బంధించిన ననియు, ఇక్క చ్ 

యూూహ్ంచ్చి 
యది. వెలుపలి ప్రా కార మనియు నిది.ల్లోప ల్లీప్రాకార మనియు ...ఈ | 

స యమరావతీన్తూపష మునుగుటైంచి యిదివజులో ర్రాకసపంకిజేరుకాందజు ; 
| = వాక్ త్ 

వ్యవహరించియున్నారు. కాని... .యిటీవలి పర్తీకోధనల. ననుసరించి ' నుండుటచే త్త. ఈనోడ- “కానరాదు; చెలుపటమూ త్రమే కోన (బడును, 
. ఈగోడ కలంకారముగ వెలుపలితట్టున ప ప్రక్కలంద బొమ్మలు వెక్స్కిన 
: కల! 

సౌద్దవాస్తుకళయందు వీన్తూప మునకున్లు. రెండు ప్రాకారములు. "కాన రాతిపలకల .నతికి నారు, ..ఈపలకొలమో(ద .జంతువులయొక్క, బాలుర 
| క్ట రాల్చే. .ఈకారణము ననుసరించిహాడ, లోపలి ప ప్రాకార ?యనువ్యవ | యొక్క చిత్తమల్లు. ' నవ్వు పుట్టించునట్టిరీకులలోం రిని. 
పా హారము తప్పనియు, లోపలి ప్రాకార: మును వ్యవహారము శేవలము .జేది | 'ప్రాకారశేఖయందలి యా భాగమునకు అధిష్టాన (Plinth), మనిపీ 

డే యింకొక: "పద పా శార ముండి. యుండవ'లె నని srr “దా. 

చూడగా _ నీవ్యవహారము త్ర ప్పని 'శేస్పవలసియున్నది, అం తేక్వాక్ల 

కను గన్పీయాండు' వైళ్యంలాయాముల వ ర్తీంచు. ననియు శ్రేలినది.. 

వెలుపలిస్రా'కారమే :. ఫా "శ “న్తూప ప్రాశారమనకు.. శెండువ 
ఫం నందవీయిన శల్పచిత్ర త ముల్లు కలవు. లో ప్రాకారశేఖ చాల 
గొప్పది, 'ఇందలీ శిలా ఫలకములమో(ద చెక్కడసల్ప చిత్ర త, ములు కొలంది 
మొనను అవి ఆశ్చర్యమను గొలుఫుచు, మనోహర ములుగ “ఉన్నవి, ఈ 
కారణములవలన ఈన్తూపముజేలుపలి" ట్రాకారమునకు దీటువచ్చు నది 
పీందూ దేశమున మటియెచ్చటను... జూనరా' దని' 'పరీశోధకపండితుల 
యభి ప్రా ప్రాయము (యొడుండు, ప్రాకారశేఖాచి త్ర త్రముల్వు. ప్రటమ్ము ఎట్లో 

వేటుజేటు. చొద్ధ మేత్ర, ములలోే లల ప్రాకారములవలెచే యో 
స్తూప ప్రాకాకమహడ * ' శాష్ట్రయందు సం ప్రెడాయసిద్దమగ, వచ్చు 

రుండినపద్దతి చే యనుసరించి "నర ంపయక్షినద్ది, అది యెట్లనిన్వ సాధార | |= 
ణమగ నిట్ట ప్రైకారశీఖాని ర్హాణయలయందు శిల్లాను యనిర్హాణ ముల 

| యందు కాసెవాం డ ద్ర వలంవించుపద్ధతి కాక్క చారున్వయృనిర్యాణమ్రల, 
యందు వర్ధకు లవలంబించుప పద్ధతి ననుసరించుట వాడుకగం గన్ఫట్టును, 

వెలుపలీవై సన నుండి చూచినచో ప్రాకారమనెక్తు రమాలమీ'.. ను. 

| 

కజాతె 

| మూ౭డోడుగులు 3 లోపల స్తూపమునక్కు నీ ప్రాకారము నకును నడుమ 
నుండు ప్రదకీణమోర్ణమ. ఏత్తుచేయలుకుటచేత లోపలనుండి చూచి 
నచో' ప్రాకారమునెత్తు పదియడుగులు మా త్రమే, చుట్టు నీ ప్రాకారము 
నిలువు రాలి స్తంభమలతోను) 'శంజేసీ వ్రం్థములన నడుము వానిలో 

జ యాడు తోలలు 

| కొట్టి అడ్డుకమ్ముల చివరలు ససులకీర్చి, వానిని. * “ప్టంభపుతో లలయందు6 
| దూర్చి 'యతికినారు.. కాసనములం దీ _నిలువురాతి “స్తంభములు ఊర్ధ్వ 

వేదిక సంటియుం డూవోట అండవపచుట్టుకాలత ' ౪3 “అడ | పట్లము' లనియ్యూ అడ్డుక్షమ్యలు' నూచులనియు శే పేర్కొనంబడకినవి.. నిలువు 

సలు? హర్ష్తికవఉకు. గల అండోపరితల మంతయు రకరకముల్రదున | రాత్మిస్టంభ్.. మొక్కాాక్కోపటి తొమ్మిదడుగుల "యొకయంసళ ' మెత్తుగ సుందర ములగ శల్పచిత్రములతో నలరారుచుండును, “పూర్ణ మావావో 
స్య్యోత్సవములకును, ఇతర 'చాద్ధోత్సవములక్రను ఈ వైత్యకును ప్రో పోయి | 
కముగ జెంచాలతోను, ప్రవ్పతోరణములతోను,. దీపసహ్యస్ప కుహు 

“నిె | తొలలోేలు దూర్చి బిసింపయడి నబి. ఈ రాతిదూలములతో శీర్చడిన 

నుం "డెను,  ఒక్క్కాక్కయడ్డుకమి పొడువు అ. ౩, ఆం ౬ లు, సంభ్యాగ, 
ములు కనులు? తీ ర్ప౭బడినవి.' ఈకున సులు స్తంభములమింద మదుళువ'లె 
పజపయడ డిన ధాతిమాలముఖలో" వాని. యడుప ఫభాగమయునం దొలీచిన 

| మదురు 'ఊోర్ల ర్భీ ప్ర పటములకు ై పెని ఊన్పీమము (తలపాగ )వలె నుండుట 

| 

వలన నది. జొప్టీవ మన్ని" శోసనములందు శ పేర్కొ_నంబడినది. . ఈదూలము 
లలో ' నొకా)_కటి చాల ప్లొఢువును వెడల్పును గలది. ఈ రాతిదూ 
లఘు లాక్రొఒక్క్వు దానియెత్తు. “రెండడుగుల తొమ్ముదంగుళములు. 
ప్రాకారశేఖయందు . దిగువ భాగమునందు అడుగ ఎత్తున నొక యిటిక 

కలదు, ప్రాకార శేఖలోపలి భౌగమున; (ప్రదక్షీణమార్ష మెత్తుగ 

(హడుత్తు అధిస్థానచి త్ర ములు ప పటము; ౬). వాప్తేలుెక న 
కన్ని "శిలా ఫల్లకయులను ఈయధిస్థానమునకు సరిపడినట్లు మలిచి 

 కోసీవేసి య్యండుటచేత నవి ఫూర్వము. మొదట నుండినయొక ప్రాకార 
రేఖయందలి యుక్షీమమునందలి వయి యుండు ననియు, ”సీకార 
ఆమున్లన్షో, యది నళించిన్రతరువాతనో యేమో వాని నధిష్టానశిలాఫలక 
ములుగ గ మార్చిజ్లా రనియ్ల స్రురాత త్ర్వనిదులం _ చెప్పుదురు. 

.చార్చరములు :2 ఏరు ఈ ప్రాకార శేఖ వృత్తాకారముగ. నున్న దని 
యిడివలశే తెల్టుఫంబడీనది? అది నాలుసవె వై ఫులందు' నడిమిభాగమున 
ముందునకు; పాడుచుకొ నివచ్చినట్లు తీర్చంయడినది 'నాలుసవై పులం 
దును 'పొడుచుకొనివచ్చిన యీిభాగము లాండొంటికి. నడుమ(౫ల 
 మడుపులలో ఒక్కా కభాగమున ఇరువదికెంజేసిచొప్పున నిలువురాతి 
_సంభము లున్నవి, “శెంజేసి _స్తంభములక్లు నడుమ మూడే నివా 
ఒకొళాక ల్ల_మడ్యుప్రునందు అణువదిమాండు నూచు. 5 

చొప్పున 

లున్నవి, 

' ఒక్కాకవై పున ముందునకు చొచ్చుకొనివచ్చిన ద్వార శేఖ ఉభయ 
ప్తార్శ్యమలధిదులల. మూాంజేసి . నిలువురాతి _న్హంభములతో "నేర్చడినది, 
"ogy ప్రక్క: న్నీ సంభములనడుమ ' మొ త్తీముమో6ద - పండ్రెండు 



కారీ 

సూచు లున్నవి. ఈరీతి 'సేర్చడిన యొకొ గ్రాకశాద్వారమునెడల్పు 

ఇగువదియా జుడుగులు; పొడువు పదునాజుడుగులు, ఈ ప్రాకార ద్వార 

వళములమాంద వెనుకటికాళ్ళ మోద వొర్పుండియున్న ట్లు చెక్కిన 

హ్న ప్రతిమలు కలవు (చూడుడు పటము ౭) 

మొత్తముమోంద నీప్రాకారశేఖయందు ౧౩౬ ఊర్ల ర్భ పటము 

లును 36౮ సూచులున్కు ౮౦౩ అడుగుల షొడువుగల ఉఊప్తీవ.యును 

ఊం డెను. ఈ ప్రాకారశేఖ వెలుపలీతట్టునను, లోపలికట్టునమగూడ 

శిల్పచి తృ శోభిత ప వమయియున్న ది, ఇలుపలీవై పున గల బొమ్మలు 

ఆచారసిద్ధ మయినరీతిని చెక్కంబడినవి 3 చిత యులయందలి కల్పనా 

పద్ధతి ఒకొశేఏిధమున నున్నది. వెలుపలివై పుస, లోపలీవై పునను 

పతి _స్టంభయు మధ్య భాగమునందును నాఠుమయ, ప్రాకార మున శాన 

వచ్చు మేకుతలలను స్ఫురణకు చెడ్చునట్లు శృ ల్లములు తీర్చంబడినవి. 

ఈ వృత్తమలందు పద్మచిత్యములను జెక్కి.నారు. _స్థంభాగృభాగము 

నందును అధో భాగమునందము అర్థవృ'త్తీమునకు మిగిలి ముండు పద్మ 

చి త్ర నులు కలవు. మధ్యవృ త్త త్రమునకున ఊర్థ్యాఢొ “వృ త్ర తములకును 

సడీమళాగమలం మూడేసి. నిలునుప ట్రికలుగ విఠకాసింపంబడినవి. 

ఈ పట్టికలందు రకరకముల జంతుచి క్ర,నులః, మనుష్య చి తృముల్కు 

పువ్చచి క తమలు మొదలైనవి. కానయజడును, ఫ్రంఫాగ చ భౌాగమున 

నుండు నర్ధవృ త్త తముమోందన్వు _ దిగతథాగమున నుండు వర్ధవృత్త తు 

దిగువను హొంచెము చెశలుజయిన అడ్డుపట్టిక లు ( Horizontal 

Bands ) కలవు, అందు పాధారణముగ ఛవ్చచిక్ర త,ములు, జంతు 
యందలి చిత శ్రరంగయులు హ్రాకారమునందలీవానికన్న మిక్కిలి చిత్రములు కానవచ్చును, 

స్తంభము. నెలుపలివై పునం బెసవంగల చెడలుపయిన అడ్డు 

పట్టికయందు మధ్య భాగమున తజిచుగా న్తూపపుబొక్త కనయుడును. 
న్తూపమున కుళ్ణయపార్మ పములయందును దోనిని పూజించుటకు వచ్చిన 

యేనుగుబోములు చెక్కియున్న వి, వెలుపలివె వై ఫునం గల 

లందును 

ఫూజచేయుబారు మొదలయిన ప 'ప్రతిమలున్వు దిగువ నిలువుపట్టికలలా* 

నాట్యముచేయా కుబ్జ యక్షణ చిత ్రాములును ఇెక్కియున్నవి. 

లోపలివై పున గల వర్త కములండున్ను అవ క్త త్తమ లొండొంటికి నడు 

మలల నిలువుప ట్రికలందును రకరకములయిన చి తృతులు కలవు. 
వీనిలో? జాలనహకు జుద్ధకీచితయునందలి శాథలకన జాతకకభల 
ము బొద్ధమతసం ప్రదాయ చకీశౌత్ర కము లయిన కథలకును సతిబం 

శార్డ క్ర చిత మలుకూడ గానసాబడును, ఢించినవి, ఎడనెడ. 

(చూడుడు ఊర్ల ర్ధ్వపటచి శ్ర శ, ములు చుక, శ్రా 

అడ్డుకమ్మలు : ఇవి నూచికపనిని స్ఫురింపంజేయున వగుట 

చేత వీనికి“ సూచు లని 
టా 

_స్టంభపు 

నిలువుప ట్టికలలో సాధారణముగ ఆచార సిద్ధ మయిన శిల్చచ్చిత, ము. 

_స్థంభముమధ్యభాగమునం దుండి పద దృవృత్తమున శసవం| స 
గల నిలువుప ట్రైకలందు సాధారణముగ నాగమ్ము జాగా బ్రా బుద్దుండు, 

అమరావతీసూపము 

జక్షొశ్చాక్క_వృ త్తీమువ్యాసము అ ౫౩ లు నెలుపలీవై ప్రునను లోపలీ 

వై పున నూస్థ్వాధో నూచికలందును గల వృ త్తములందు పద్మ ములు చెక్క 
బడినవి (చూడుడు పటము ౯). నడిమిసూచియందలి లోపలి 
వైప్రువయల వృత్త తమునందు నూత (త్రము బుద్ధజివితక థలును జాతక 

కథలును జెక్కి... నారు ( మాడుకు, పటము ౧౦). 

ఉష్తీవము : ఉన్తీవము 'సెభాగమాన సండ డ్రనజేతీయుం 
డును. దానికి 'లోపలీవై వై పున, వెలుపలివై పున శిల్పచి తృ క ము లేక 

ములు కలవు. వెలుపలివె వైపున నది తరం గాకృతి కల పడుగయిన 

పుస్చుదండము చెడనెడ మనుష్యులు మోయుచున్న ట్లు చి తి తమయి 

యున్నది. తరంగ ముచ్చదశ నందినపఫుడు డానిని దిగువ మనుష్యులు 
మోయు చున్న ట్ట చిత్రృములున్వు పతనము చెందినపుడు 

డానాబ్యా వోధినృకన, ధర్మ చక క్రును, త్రిరత్నముల్కు నాగములు 

యక్షులు - వీని చిత, మలును చెక క్క. (బడినవి, లోేపలివై పున జాతక 
కథలను నాద్ధసం ప్ర వ్ర దాయచరిత ములను, బుద్ధజీవితేకథలను చెక్కి 

చారు ( చూడ్తుండు ఉప్వీహచి త్ర త్రములు, పటన ౧౦) 

దచానిమాంద 

జీదిక 3 అమళఠావతీస్తూప వేదిక యెత్తు ఆఅఅదుగు లని యిది 

వణ'కే చెప్పంబకినది, ఈ బేదెక చుట్టుకొలక ౫౨౧ అడుగులు, దీని 
| లోపలివై పుభాగమయు నిరాణమునండుం బకిపోవుటచేత నిది వెలుపలి 
వై పునమా త్రమే చిత్రిక మయినది. ప్రాకారశేఖయందును,. దీనియం 
దును మొత్తము చితి శితమయిన భాగము సరిసమాన మే యయినను వేదిక్ 

చిన్నవి. కాని న ప్రాకారపురాతిళ ంశు చేదికరాయి మిక్కిలి మెత్త 

| నయిన దసటచేల వేదికయందలి పతిమాశిల్బము ప్రాకారమునందలి 

దానికంశు ఆతి ఫ శ్ శస మయినది, చేదెకను నప్పియుం ము నె వెళ్యశిలా 

ఫలకములమింద ఇ సర్వజాధారణముగ జడానాబాలునుు నాగములును.:. 

చెక్క్యున్నవి, ఈ దానొ బాలు చెక్కిన సలకలకు రుడ్కి యెడమ 

వై ఫులందు విజిరాలమో6ద. జెక్కి_న స్తంభము లున్నవి. ఈ విడి 

_ప్రంభములమింద బోధివృకుము, ధర్మ చక్క్మపువర్తనమ్యు మారప్ర, లో 

భనము మొదలయిన చి శ్ర ము లందును + (చూడుడు, విడి స్థంభ 

పటము, ౧౧). దాగొ'భాలును _స్తంభములును విడివిడిశిలాఫలకముల 

మోదం శాక యొక్కొకప్పుడు. ఒకటే. ఫలకముమోంద . చెక్కి. 

యుండుటయు? గలదు, ఈ శేదికాచె చై త్యళలాఫలకములకుమోంద నంచు 

కట్టినట్లు చ్యిక్రాలంకృతమయిన యొకపట్టిక (Frieze ) యుండును, . 

| వేబువేటు  'రాతిపలకలను కూర్చి యీయంచును దీళ్చెదరు. కొన్ని 

కొన్ని సందర్భములలో ఒకే రాతిఫలకముమోందను ధర్మచక్ర 

_స్పంళమున్ను.. దాగొచాయును, వీని కొపవను చిత్రాంచిత మయిన 

| యంచునుగూడ నుండుట కలదు, మద్రాసు. చిత్రవస్తుప్రదర్శన 
| శాలయందు( గల మైత్యశిలాఫలక మాతర? ఫకి చెందినదే ( చారుడు 

చేరు కలిగినది, _ఈనూచులు వృత్తాంచితములు, పటము, ౧౨). 

1. Burgess? The Buddhist tupas of f Amaravati and Reeayyapeta, De 25. | | | _ ల ల 



౬, నూచీచి త్ర ములు (పటము ౯) 

( వెలుపలివై ఫు) 





అమరావతీ స్తూ 

ఈ వై త్యశిలాఫలశములకు తలకట్టుగ నుండు చిత తృశోభిత | 
మయిన పూర్యోో క్షమగు నా యంచును 'పీళ్చుటలో శిల్పుల దారు 
మయ, ప్రాకారము నాదర్శముగం దీసికొని రని కడు ప్రాచీనములగు 
నంచులరీతి ననుసరంచి చెప్పుట కవకాశము కలదు, కౌ లుదొలుత 

తీర్చిన యిట్లి ట్రీ తీర్పలలో ఆంచు. నడ్డముగ నయిదువిభాగములు చేసి 
యగ యూనందుం గల మొదటివీభాగమున వువ్పకల్ననలును చడలు. 

పగసండు శెండవభాగమున. ప్రాకాశాకృతిన వహాండవ భాగమున 

ప పృయాణమయిపోవుచున ట్లు చితి త్రింపంబడిన వరాహము సింహము 

ఉ స్ర్రము, వృహభము మలిన జంతువుల చిత్ర త ములును వెక్కి 

నారు. రెండవవిభాగమున చిత్మింపయికుచువచ్చిన ప్రా కార చిత్రనున 
మొదటికాలపు తీర్పులకున్కు దరువాతికాలప్పు తీర్వాలకను హయ 
కలదు, మొదటికాలపుతీర్చులందు ఈ ప్రాకారచిత్ర, ము చిత్రాల6 

కారరపాతముగం గన్ఫట్టును, కరువాతికాలప్పు తీప్పలరదు ఈ ఫ్రా 
రమునందలి నూచీవృత్త తము లాండొంటికి నడుమనున్న స్థంసున 
మనువ్యృ ప్ప పృతిమలు మొదలయిన వేలువేజు రకముల చిత (త,రంగమాలను 
దీర్చి చారు. ఎగువన్కు దెగువను గల ప ప్రతి నూవీవృ శ్ర తమునం దును 
పద్మములను _ జెక్కినార్యు _ కాని ప్రతి నడిమి నూ-వీవ్భృ_త్తయను 
మ్మాత్రేము పద్మ ముగ తీర్పక .అచ్చటకూడ మానవ జీవితమునకు సంబం 
ధించిన చిత తరంగములను చెక్కినారు. ఈనూచీవృ త్తమ లాక్ర్మా_ 
క్క_టి డు మూండంగుళముల వ్యాసరేఖ గలవి. ఇంతటి స్వల్ప 
స్థలమునందు ఆకాలప్ర బౌద్ధశిల్బులు చక్కూల మనోహరములయిన 

, నునువ్యు_ప్రృతిమలను చక్కి నా రనిన వారి కళాకాశల మేంతటిదో 

యాలోచించుకోవచ్చును, నాలుగవ భాగమును చి తృించుఏలో నోక 
చిక్క తము కలదు, ఈభాగ మంతయు డాకశిల్ప పద్ధతని చితి, తిత మము 

నట్లు కన్చట్ట:ను. ఈభాగమున చతుర స ప్రముగ నుండు ౪ రంధ్రము 
లొకదాని కొకటి సమానదూరములం దుంమునట్లు చేసినారు. తొలు 
దొలుత తీర్చీన యంచులం - దీభాగమున రం ధ్ర మునకు రం భ్రమునకు 
నడుమనుండు భాగమునం. చేచి త్రములును 1 చెక్క_కుండ “వదలిబేసి 
నారు. తరువాతికాలమునం పర్చిన. యంచులను బరిశీలించినచో నా. 

రంభా ధ్రాంతరస స్థలముల నుబ్బెత్తుగ 1 సింహశీర్మ ములు చెక్కు_టకు విడిచివేసి 

స్పష్టవేగును. అయిదవ దగు నట్టడుస భాగము బొమ్మలు చెక్కు 

నిమి త్రము కాక ఖా? సనములు 'వెప్కు_ట పద్జేశింపణడుటచేక నది 

చితృరహితముగ నున్నది. ఈపట్టికయందు చెక్క_6బడు శాస సనములు 
సాధారణముగ నట్టి యలంకారఫ ఫలకములను దానముగ నోగంగిన దాన 

పతులనుగూర్చి తెలుపును. ఈ శాసనములందు. చిత త్రశోభితములయిన 

యిట్టి యంచులు 6 పటము) లని 

¢ Bn స్, చారుడు, 

ఉరొపైనయుడినవ ( మొదటికాలఫు 

పటము ౧౩ 

పటము, ౧౪). 

. శ్ ఆయక్షక ంభములు ' సానా నాలుగువె వై పులందును. నాలాగ 

ద్వారములకు చెదురుగా. నరులపవలె మందున కుండిన జేదికాభాగముల 
మీద నొక్కాకవై పున నయిచేసి చొప్పున నాలుగువై ఫు వైపులం. గలనీ | 

కలెగియుంశవచ్చును. 

కృమణము (3) సంబోధ్ధి (ర) ధర్శచక్నోవ 

తరువాతికాలప్ప 

సము ౨౯౫ 

యిరువది _స్టంభము .లుండు నని, వీనికి * ఆయకకంభము లని పేరని 
యిదివజుశే తెప6ంబడ్రినదె, జకె్కా-క్కాదెక్కున ని ట్లయిదేసీ స్తంభము 
లుండుట ఆం య్ చేళన్తూపములందే కానన విశిక్టలక్ష ఇ ఈము. ఈ విధ 
మున సంభములను చ్రైతిఫ్టీంపవలె ననుభావము ప్రాయికముగ అనురా 
వఠీస్తూపమున కింకను ఫూర్వకాలముననే నికి ంపణడిన యుత్తర 
పీంమాస్థానమనందలి సాంచీ, భార్లూత్ మొదల స్తూప ములనుఇట్టి 

శాతిపలకలమిందల. జెక్కిన ఛాద్తూతు 
న్తూపాకృతులను గాంచినయెశల స్తూపవేదికమించ నుభయపార్శ § 
ములయందును ' అలం కారముగ నున్న కొన్నిధ్యజములు చూడనగును, 
ఏ తాదృశధ్వ్యజభావమాును డకొని యాం ధ కళొావిదులు అట్టి ధ్వజ 
ములను గారవాలం కారార్థవ ముగమా్ర, మే నక విశేష ప ప్రయోజనము 
నిమి త్తముకూడ నుప పమ గించియుస్నారు. ఉపాఫకంక స్తూప 
సందర్శనమున బుద్ధ నిర్వాణము స్ఫురించునక్తే ఈ _స్తంభపంచక 
దర్శనమున బుద్ధజేవితమునందలి ప చ,ధానవి శేవ యులు స్ఫురించునట్లు 
చేసినారు. ఈ ముదు స్థంభములను + పంచకల్యాణము లనంబడు బుద్ధ 
జీవిత ప ప్రధానవిశేషములకు గుర్తుగ నిలిపి గౌరవించినారు. (౧) బుద్ధావ 
శారు (౨) మహాఫనివ్ క్క క నుణమ్ము (3) మారప చ్కుధ్వంసము, 
(లో) సంబోధి (౫ ధర్శచక్ర పృవర్తనము అనునవి పంభకల్యా 
అము లనయిడును, హా నుషోషరనిరా ణఇమునకు స్తూప మే నూచన 

యనవ లేను, చృధ్యంస్క సంబోధుల నొక్క_విశేవముగనే 
గ కొనినయెడల కా: (౧) బుద్ధావశారము, (౨) మహాఖినిమ్ 

గవ వర్తనము (4) మహో 

పరినిర్వాణయ అను నీ యెదింటిని "చెలుప్రుట క్ర _స్టంభిములు గుర్తు" 
De Sn ee నున్నట్లు (గృహా౦పవ లెను, ఈవిపయము ప్రుస్ఫుట మగుటకయి 

తరువతికాలమున _స్టంభము దిగవఫాగములందు. చూచునారి దృష్టి 
పథమున6 బశునట్లు బోధివృక్షము, నూపము ధర్మచకము మొద 
లయినవి చెక్కినారు, ప్రాకారమును గడచి లోపలికి వెళ్లి నంతనే 
బౌద్ధులు, ఉపాసకులు . ఛూకాద్రక్యమం నీ స్థంభములముం. దుంచి, 

పప పృ్కదక్షీణము చేయుదురు, ఈ _ప్టంభము 
లీవిధమున గారవప్యాత్స లో లసేటవల్ల కావచ్చును వీనికి “ ఆయక 
కంభములు ( అర్యక "కంభములు - వూజ్య _స్తంభములు) అని “పేరు 
కలిగెను (చూడుడు, ఆర్యకకంభచి క్ర తృముల్కు పటము. ౧౫). 
-్రంభములయి లే పూజ్య యులు కావు కాని యవి మతసంబంధ మయిన 

ఫూ జ్య భావములకు చిహ్నములుగ నిలుచుటచేత నవి వూజ్యస్ట స్థంభము 
లయినవి, ఈ _స్టంభములు దెిసవభాగమున చతుర స (స్కముగ నుండును, 
_స్టంభపాదము (Shaft) అహ కోణా కారముగ నుండును. అండము 

వానీ నాళాధించి పిదప 

'రూపమునం దేలిన చూళిక (Capital) పృతిదిక్కన తోరణముగ 
(టా) మలచంబడినది : దీనికీ జౌద్ధవాస్తువున వైత్యతోరణ మని 

.. చూళికయందలి తోరణముల దిసవభాగములు వట్టి గూండ్హుగ 
నుంచెదరు $. లేదా 'ఆగూండ్లయందు యక్షీ ప్రతిమలను జెక్కె_నరు 
( చూడుడు 1 అమరావతి యఖ ప్రతిమ, ౧౬). చూళికశిఖరథాగమున్ల 
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శ్రత్రనదండములను పాతుటకు గుంటలు. తొ లీచెదరు. అమరావతి. ఆర్యక 

కంభచూళికలయందలి . యక్నీ ప్ర ప తిమా లత్యంతే సుందరము ' లయినబి, 

భార్హూతుస్తూపమునందలి యక ప సృతిమలను,. అమరా వతిఆర్యకకం.థా 

శ్ ములందలీ. యక్షీప్ర ప ,ఖిములను: -. సంపోల్పి చూచిన శళ్గావ్రిమర్శకులు 

తమరావక శీయకీ ప్రతిన . 

నది. మణీయకట్రీ. కానభా; దనియు. - నభి ప్రాయపడుచున్నారు. 
ఈ , 'ప్రతిమలుండు. సూడు వాతాయనభావస్ఫురణమును. గ ని ర్తి ంప6 

సిన. లీక "చెప్పుకు. క్షమురావఖియందే : నిదర్శనములు'" కలవు. " 

సాండ్లు కొన్ని. జాలిక్షజ్ఞల. కరండుసట్టి కమలతో _ “నుండి. వానీ 

నడుమనుండి మనుష్యులు .. వ ముందునకు తొంగిచూచుచుండినట్టు 

చెక్కయిడినవి.. ఇట్టి గూండ్లకు' "వై త్యవాశాయన్నమ లని "పీరు. తరు 

వాతికాలమున . దకీ ఇహీందూ చేశ దేవాలయనిర్రాణ మున అనినూ-ర 

నీ చె మైక్యవాశాయనమ్యరించే కనులాసలాలము.. 

ఇల ad Pe ia a చ
 

అండము క శ్రేచకమో మోదకం 
oy es fora 

యండముదిసవతొన'! ల్ స్ట్ EN 
we mt పళ్ళ + 

యించుక లోపలీకే శ పి యుండును. ఉపాసకుడు కాన్స్ 

కాని GW 

ఆర్యకకంభయలముర ౭ దుశచి దృష్టి సారించి. 'చోచినంకనే పంచ 

_స్టంభములును' 'పరీచకోల్యాణములను | "మనసు న తట్టునట్లు చేయును; 

ఒకవేళ 'నవి మనసున "కప్పుడు. తట్టకహోయనను క్ట దవ ద్రవ్య సమర్భ' 

ణానంతరము ప్రదకిణము. చేయుశప్పకు అండోప సరితలమున చితి 
emt, 

ప్రాకార చమన 4 శడేచి' లోపలికి జెళ్ళి పూజా ద ద్రవ్యములను 

అ అండమదిసవభోగయననుండి డి 
"ews ల్ 

స యం 
స నటీ we ppt pyr * 

| గ్ fea EO 

అస్బపి జా a చూ 

హైం బోధిర్భత య ఇ ప్ర a
 ఖ్ 

కి క్రిందిరుచయందూో సభాం ఫి శ్ర శ్రమను. 

పమును చెక్క-ణుడుకు" (పావు 

పెవరుస సయందు 

పట్టిన సమ్యకేరలోధిధట, చానిసో ప్రల వ్రషటేశించిన యుప దేశము 
న్. “నూచకముగ “ధరే శ్రమను, తుదకు ' నిర్యాణ న్తూచకుయిన్ల 
స్తూప మును బుద్ధుని ఇపభ్యువేయకాం కను శిల చ్ల డీరచుచుండుణు. దీసవ 

వరుసయందలీ చిత్రశిలాస్టలక ముల. ఇడసనిడ,' గ్. దిఫలకవ్రు. పట్టుటథ 

వీలు  'లేనిస్థలములయందు చర్ల క ఘటమలన్ట ఇళ్ళ న శిలాఫ ఫలక ముల లిక 

యా బద్ధము చేసెదరు (చూడుడు పటము, ౧౯) ఇట్లు! “తఫజేకు 
వ్లన సినకోరణమన . నీ పలకలకు, “ఆప్థమాలా ఈ న. జు క 

మాలా )ఆనె..: "పీరు క్రల్రీగినడిం .శాశినమలరాదీపదే. హ్యోక్ళతతడొప 

ళ్లున. .“ అబత్తమాల) అని. నేరొట్రనలుడనద్సి .. 

-అత్యడ్భుకకళాకాళేలిమును -'వెల్పడించు | 

హృత ల్ల వకు టల 6 జూపిన కళ. శీడువచ్చు | 

నది (చూడుడు 

| 
| ములు సాంచీ మొదలగు స్తూప ములందువలే 

 చారుమయి 
ప్రా కారకోభి 

చేసేము, రూ బుద్ధుండ్డు 

sas కోమణము' 'చేనినయనరీకరము లేకోకల్యా బమక్రా అక్ష కోని | 

| నున్న. వర్రుస్తయ్యందు 

అమ రావతీన్తూపము 
( బుద్ధుడు, ఈవిధమున |? బ్రుయత్నించి విజయము నొంచె. నని తద్వి 

జయమునకు .నూచకముగ - ఆ .నూంయవరుసల 'చి తృములకు _నిగువ 

సింహ ప్ర, “తిములు : చి త్రింపయుకి సనవి, ఇట్లు 

బుద్ధుండు వీజయమునొ ంది బుద్దుడు: ధర్మ ము “సంఘము అను. త్రి. త్రి 

త్న ములరూపమున -ధర్మస్థాపనము చేసెననుటక గు ర్తుగ సింవాచత, 

ఫట్టికకు జైని త్రీ త్రిరత్న చిన్నామయిన, తి "కూల. పఠంపర ఛితి శత్రీతమయి 

పటెములు, “తి శ్రరత్న్యయలను దము 
Uy 

౨౦) 

ల | నొందిసకాద్ధుల కింక. కళూన్య పే). యనుటుకు * నూచనగ త్రికళ్న 

deg So : 

తాకని సింహుండక్టు | కాలప్రుస: ప్రాబుకమగ్న "మూడవ 

రుడాగ మున. హర్మీక చూపండి 
సుఖావాసమ నకు సూచన, ఈ. నుహాసుఖ్లావాసముకు బడ 

చిశ్రపట్టికక వె మెని కొంకస్థలము చి త్రరహీకేముగ నుంఛయబడినద్ని 

కాని. యుపాసకులకు ప్రా పంఛికవృళ్తే ్లేమన. ఫలమును నిరూపీంచి 

| నశేక్తాని - వొరేకి.. వట్టి లిహక్యమి ప్యూదయ్యాకర్ష కము * శా. దని 

యెంచి, శూన్యస్థలమన, కెసవను సమరవిజయమునొందిన . రోధులు 

వున్సమాలాదుల$్'' ల 

ఇముచెందెన - కపోతసటిక” కు (తలి సంతన ఆ స్రాతిపదికయు | 

"బ్రపం చమన గారవింపయడునాట్లే .: త్రీరత్న 

శరణు లయి' . భౌద్ధధర్శనిజయు. 'లయినవారును లౌకిక పుస్పుమాలా 

- తుల్యమయిన. గారవమునకు పా తు 'లగుదు. రనునట్లు . “పుస్ట్పుమాలికలు, 

ర చిత్తితము లయినవి. అట్టిగారవనిత కలుగుటకు సూ బుద్ధు ణే కారణ. 
- “యండము లేచును. కాని' "మ న 

కైటానకు. సరిగా నంట్రియుంధ న క్ కో | నెడూడ - చిన్నినృత్తములందు. మరల. బుద్ధజీవితగాథలు:. చిత్రితెము 
'శార్థుడు ల్లభయినవి 

ను అృభగనానంయు స్యకన. వచ్చునట్లు. చా ప్రద్బమాలికలరో, 

ఈవిధమున. బుద్ధధర్మ్య ము - ననుసరించుచారికి.. స్టర్షేయన 

ప్రచ్యేకస్టానము దొరకు నన ఇెప్పునట్టు 1 పువ్పమాలికలనరుసకు మై ిని' 

నది. - ఇది: బౌద్ధుల మహో 

సినవా యదు 

ధర ర రాజ్యుమున ,.శకచ్చత్రా ధిపతి యస ననుకుకు. సర్తుగ హరీ. శపయి 

దండసహితమ మున ఛత్రము చెలసినది., ఈవిధమున . ఆర్యక శ సంభ 

భావ మే బౌద్ధులకు ' స్పష్ట్రముగ బోధపడునట్లు అండోపరిశిల్బములును; 

' హర్మీకా తోదు ను తీర్నయబడ్రినవి, 
సరత హోనమున కౌడవరుసయందు సాభా నా ఛృత్తాదులు ఎ 

హరి కః ఇది-'అండా గృఖౌగమున చళురముగనో, చతుర 

ప్రమగనో. చేటికవ'లి. నుండు. .నిరాణమూ.. "ఈ హరి రి కాపార్ళష 

తము లమొయాన్నట్లు. చి త్రితము అయినవి. ' ' క్రాందటు పాక. శ్వ 

విదులు ఈ హా కేకయంజే ఇ బుద్ధధాతువులు నికి ప్త ప్టము లయియయుం"డెననీ 

చెప్పుదురు, ' 'హ్రూపమంతటేలో" 'నిదిరెక పవిత్ర, త మయిన యుచ్చస్థానమ 

కావున. ప్రాయికమగ " నిట్లు. వాళు ' ఫొవింరుటకు. కారతియ 

శిలాఫలనయలమియ మక్కయకీనత్త స్తూపచి శ్ర మల నేసుస రించి 

ఘాచినవో, 'సాలుసవై వైపుల , ప్రాకారాంకర్భాగమన వూలలందు 

సూప ధెస్టితమయిన విడి కష్ట0భమ్యులు శెలకొల్ప(బడినట్టు క్షవ్పట్టున్క 

_స్రంభములుమా త్రమే కాక్ బుద్ధుని విడివిగృహములు కొన్ని 

న్రూసభూమిథధాందు ప్ల శానవచ్చినవి, కాని అవి. యేగా౭టి వో యెక్కడ 

నురి'డెడివో. ఒనిశ్వయాముగ[ జతీయంాదు. ' కాని" యవి బాలతరువాతి 

* నాలుగవ - కళాజ్షులనాంటివి 



ల
ు
 

ren 







లలనా 



అమ రావతీస్తూప ము ౨౯౭ 

కాందగు నని వికొసెంటు సి కుగారు వ్రాస్ చవ్రాసీయున్నారు. యట్ఞోపవీకషు 

ఫక్కీ_ నీ వి శ్ సాములు వససము 'డాస్పుటచేత వీని కుకిభుజమును, 

సడిటొమను. గనంబడుచు౦ డును, ఇదియీ యా మూ ర్రులయంము6 

_ గాననగు చక్కని లసేణము. ఈపద్ధతి థ ; రించిన వస్త్రము “భుజములను 

శెంటినిగాడ ( గప్పి వేయు గాంభారప వ భిన్న మయిన నది, ఇట్టి విడి 

బుద్ధవిగృసాములలా- 'శెంటిని మద్రాసు న్యూ శియమునందు6 pe 

వచ్చును. బుద్ధునిని గృహము లే కాక యితరవ్శిగృహములు కూడ __ 

ప్ర్రాయిక ముగ. యహుల వగేమో ___ కానవచ్చినవి, ఇట్టివానిలో 

| శీర్ష గోరఫాతమయిన విసా ముకొటి మద్రాసు చి కృవస్తు ప్రదర్శన 

శాలయం దున్న ది. ఈ బి లో పూ మెవ్యరి దనుపిపవయమున పురాత. క్త 

విదులలో6 గొంతి వివాదము కలదు, ఈవిగ గృహముతొడభాగము 

నందు బెక్కియున్న శాసనమును సరిగా 'సడువక కొంద టీడి 

'రెండవశళ బి నాంటివా6 డప ఆం ధృరాజు గౌతమిపుత్ర, శాతకర్ణి 

దని వ్రాసియున్నారు. కాని శిల్పఫురీతి ననుసరించి చూచినను, 

ఆ శాసనమును బట్టి చూచినను ఆ వహ మంతకు పూర్వ కాల 

ఫుదయి యుండు ననియే కాక్క, అది గౌతమిపుత్ర, శాత్రకర్ణిడి 

కా దని కూడ నిన్హారణ మపచున్నదది. అందలి పనివాని 

తనము ననుసరించి డాక్టరు ఆనందకుమార స్వామిగారు అదె రక్త? 

బూర్వము నూజుసం వత్సరముల నా(టి దయి యుండుననీ తేల్చి నారు, 

దానిమొ6ది. శాసనమును 6 గాతమీ నమో, -..,దొన) అని కాన్ని 

6“ గాతమూన మా...దాన” అని కాని చదువ(దగియుండుబ'చేత నది. 

యెట్లయిసను గౌతమ యనుషేరం బరణస (ఫ్రీ చేసీన దానమును 

చెలువుచున్న శే గ్రహింపవలసియాండ ను గాని దానిని గొతమో 

పుత్ర శాతకర్ణివిగ్మృహముగ ఛావించుటకు వీలులేదు. కల లేనికారణ 

'మున నావిగృహ "మెన్వరి దనువిష్తయమున "సెన్నియూహలయినను 

కలుగుట కవకాశము కలమ, ఈ వి గృహముయొక యంజలిబద్ధ 

మయిన చేతిలో పడ్మమువంటి పున్చుము లుండుటవలనను, బౌద్ధ 

పురాణగాథలందగు శాక్యవర్గను(డు మొదలయిన యశ్షులను గుణించి 

వెప్పంబకి యుండుటవలనను ప్రా పాయికముగ నది బుద్ధుని పూజించుటకు 

వచ్చిన యముని విగృహమే కావచ్చును, 

ఛూర్యో క్షవిగృవోదులేకాక విడిగా దొరకిన శిల్పక్ళతులును 

ఇంకను అ'చేకములు కలవు. వానిలో ముఖ్యముగ నిట ేర్కొసనం దగి. 

నవి బుద్ధపాదములు, బుద్ధుని యీాపాదముల యడుగున ( అరకాలి 

యందు మహా పురున.లకుణనూ చకములయిన సంశేలేము లెన్నో 

యుండును, అమరావతీస్తూపభూమియందు దొరకిన బుద్ధుని శ్రీపాద 

ములలో ప్రాయికనుగ సహస్రార చక్రమును; 'త్రిరత్న విన్న మగు 

క్రము ధర్మ తృీగూలమున స్వ స్టికమును గానవచ్చినవి. సహ సా స్రారచ్యక్ర, 

చృక్కమునకునుు త్రై తిళభూలము బుద్ధ ధర్మ +, సంఘములకును 'సం శ్రత్ర మని. 

యుదివజ'కీ మనకు( జలియును, స్వస్తి సికమునుగుజించి యించుక శెలిని 

_కొనవలసి సి యున్నది. 

ఇ, 

స్వ సిక 

స్వస్తీకచిహ్నాము చకురరసమన్వితము. కానలతో. నుండు 

నీ యాకులలో నొక్కొాక్కటి యొకక దిక్కున కుండును. 

ఉత్తర పుటాకుకొ న తూర్పువై పునకు, కూద్చువై ఫుడానికొన 

దశీణమునకు, దక్షీఇపుటాకుకొన పడుమటికి, పడమటి డానికొన 

ఉఊత్తరమునకును సాగియుండును, ఈకొ నలు చతురర'స సమన్విత మగు 

కోతిని నియాపించును. తూర్పువై ప్రనకుండు ఆకు చూఇునది 

మనుహ్యగతి, సరిగా. దీని కెదురుగ పడుమటివై పునకుండు ఆకు చూపు 

నది దేవగతి, దక్నీణమువై పున కుండు అకు చూపునది నరకగతి. ఉ త్త 

రమునై పనకుండు ఆకు చూ పునది సన్యుకృంబుద్ధత్వగతి, అనంగా 

| ' వీ 1 అ ర్య చ జయం 
భాద ము ర్ స్థితి, మనుష్యా. డెప్పుశును తన మనసు వచ్చినట్లు తన్ను 

ధి 

వడలీశజేసికాొనినచో నతనియండలీ జంతు సృక్ళతివలన నతడు నరక 

మునకు బోవుట సహజము కాన్క పతితులయిన యట్టిమా నవల నుద్ధ 

రించుటకు బుద్గునిపలన నిరంతరము ప్రయత్నము " జరసచున్న దే. 

తత్ పృ పయః ఫలము 'సమ్యక్ళం బుద్ధి లేక పరినిర్వాణము, ఈ విధమున 

సర్వ్యషనవజితీని దుఃఖమునుం డి యుద్ధరించి సమ్యక్సంబుద్ధ స్థితికి ( గ
ొని 

చుం కోయి బుద్ధుండు సంకల్పించిన. సంకల్పమును జఇలటుయేయుట 

కీస్వ_స్టీక యు చివ్నామయి తనరారుచున్న ది. బుద్ధుం డిట్లు చేయుటకు 

కరుణయీ కారణము కావున నీచకురరస్వ ప్రీ సళ చక్ర కమున కదియే 

కీలకము (1700 గ నున్నది. ఈ కేంద్ర, ముననుండిడీం ప బుద్ధుని విశ్వకా 

గుణ్యము సర్వదిశలకును సర్వమూ నవా భ్యూదయమునక యి. ప్రవహించు 

చున్నదని యీచక్రృమునందలి 'యాకులు తెలుఫుచుండును. ఈ కరు 

అయే బౌద్ధమళమునందలి ప్ర ప ధానత్ _త్త్వము. దీనిని తరువాతికాలమున 

బౌద్ధతీ _త్య్వజ్షాలు క క్రినను, జగ న్లాతగను చెలయించి ఆ జీవివలననే. 

బుద్దశ్య ప్రా ప్తాప్ప్ ప్ కలుగునని నిర్వచించియున్నారు. ఈ కరుకాత _క్త్వయు 

వలచే తరువాతి కాలమున చౌద్ధమనందు ఇదివజలో నుడివినట్లు 
వృజ 

యాన్క నుం శ్ర యాన్య తంత్రయానాదులు చెలసినవి, ఈ చాద్ధమకే 

సంప్రచాయమలందు కరుణ జగన్షాత యను 'శ్రుగనుః బుద్ధుండు 

జగక్సిత యను పురుషుండుగను. వ్య శ్రకరింపలుి రి, 

స్తూపనిశ్యాణకాలము :- వా - అమరావతీన్తూప మొక్కకాల 

మునను, ఒక్కొ_తడవను గట్టినదికాదు. దీనికి 'వేటువేజుకాలములందు 

కూర్చులు, చేర్పులు చేయుడి నవి. నాలునతడవలలో నీ. నిరాణము 

ఫూ రీయెగట్లు న్లూపపు రాతిపలకలమింది శాసనములలిపిరీతి ననుసరిం 
అదయి గు 

చియు, చి తృములరీతి ననుసరించియు సుకరముగను స్పష్ట్రముగను కోని 

పట్టవచ్చును. 

మొట్టమొదట కట్టినచాంటి వన(దగిన శిలాఫలక ములను గ్గాన్నిటిని 

జూడంగలము. వీనిలో 6 “ గాన్నిటిమాయ ౩ శాసనములు చెక్కి.యాన్నవి ణా 

మజికొన్నిటిమో(ద చిత్రములు ఇెక్కియున్నవి ; వేళోకళొన్నిటి 

మోంద శెండును గలవు, కో కొలంది పలకలయినను సుష్టుగ లేక చాల 

భాగము పగిలియున్న వి. ఈ పల్లకలమో (
ద గానవచ్చు.. “శాసన్య చిత్తే 

ములరీతికిని భార్హూతున్తూపమునందలి శాసన్క చి తృరీతికిని ఎక్కువ 

పోలికయా, వు సంబంధమును | కన(
బడును, దీని. నసుసరించి మొదటి 



౨౯౮ 

రడవనా౭టి వనందగు రాతిప లకలు ఇంచుమించుగ 

నిరాణకాలమునా(టి వే (శీ: పూ, ౨౦౦) యని 

వచ్చును. 

భాతూతుసూప 
తా అలి 

యూ హి*ంప 

వీనికి శకువాక వచ్చునవి మణి కొన్ని శిలాఫలక ములు కలవు, 

కాయి కొంచెము. ముఠీకది కాని పలకలు చాల చెడలుపయినవి, వీని 

లకు అన్నిట రిసమానముగ నుండక భేదిందుచుండును, ఈపలకల 

మీద గళ్టుగళుగ - -తీర్చీన చి తృపట్టిక లొకడానిపపె నొకటి కలవు. 

ఈ వట్టికలందలి గళ్ల లో (Panels) సాధారణముగ బుద్ధసంబోథి 

కాని ని మొట్ట మొడటినూటు తనధర మును. బోధిం చుచున్న బుద్ధుడు 

కాని, బుద్ధశిర్వాణముకాని సాంేతికవిధమున, అనగా వోరి 

వృక్షము భర్మచక్ర కము, స్తూపములరూపమున చెక్క_ంబడినవి. పున 

భుటమ్ము సింహాసనస్థ బుద్ధ పాదవ్రూజనముు  నాగములు మనుహ్య 

చిత్రములు నెడనెడ చెక్క లుడీనవి, బోధివృక, ధర రృచక్కు స్తూప 

మరచి (త్రృములు ఒకచానిమొంద నొకటిగ మూండుపట్టికలందును తీర్చం 

బడినవి 'ఈమయాండువరుసలకును చైని తలకట్టుగ నాలుగపట్టీల అంచు 

కట్టి నారు. దీనియందలి యొకటవ, మా౭డవపట్టీలలో సామాన్య 

ము యనే కొని వి ే వ పరికల్పన లేమియును లేవు 5 కా"ని 'రెండవపట్టీలో 
శ్రయాణము. చేయుచున్న ట్లు సింహములును, 

స క 0పరయు . చెక్క (బడినవి, . ఇట్టి శిలా ఫలకములమాంబం 

ఇనవచ్చుకాసనలిపిరీతి నాధారముగ చేసికొని యవి ప్రై కార శిలకు 
బూర్వుపువనియు, 'ప్రాయికముగ క్కి కీ న స్తుష్ప పూర్వమోో క్రీ ప స్తుకకమునకుం 

దరువాతనో వందసంవళ్ళరమలనా.టే వనియు ఇప్పవ్చును. 

| ప్రాకారము శండునె వై పులను బాల జాగ తగ చెక్కిన ట్ర 

ములు శంస ఈ ప్రాకారశీలలు శిండవతడవ నొక్హాణమున నుపయోగ 

పతీవ్రన్ల' శలాసంకవలకర'టెను మె త్రనివి. ఈ ప్రాకారయుకు చొదచా 
శార్జకారాష్యజు నిర ర ంచినట్లు లొచెక్తు దేశమున న నొక గాశ కలదు అది 

యును గాక్క వాసిక్టీ పట్, శ్రీ! కీ పుళుమావి పరిపొలనమునందు, అనగా 
రెండవశోతాబ్దీకుధ్య యేన అమరావతీన్తూపమున (శ్రూత్తీకూర్చులుు చేర్చులు 
జర గుచుండె ననియు: 'దొనికి క్రొత్త శ్ర శిల్పాలంకోరేము లనురుచుం 'డె నని 

యు నూచించునట్టి శాసన మకవిన్న 1 లాఫలకముమాంద గలదు, 

పూర్వోక్త కళి'చెళ్తుదేశగాధయు,. నీకాసనమును, ప్రాకార శిలలమో ద 

'చెక్కిియున్న యితరశాసనముయభందలీ లిపిరీతినిెటే చూడగా ఈ 

ప్రాకారము శస 

వయినట్లు "చెప్ప స్పవచ్చును. 

నొలుగవతడవ కట్టిననాంటి. వనందగు రాతిప పలకలన్నియా, చేది 
కోను గప్పుటలో నుపయోగపటీచినవే, ఈ రాయి మిక్కిలి మెత్తనిదిి 
చాల సున్నితమయినదె. ప్రాకారశేఖయందలి. శిలలమా6ందకం పెను 
ఈపలకలమాయి. చి త్ర సంపద క శ్రేష్టమయినది, వినిమోంద దివ్యమయిన 

చిత్ర ములను అశని సమగ 'ెక్కిశారు.. ఈ చి త్ర ములలో ఆ 

నాలుగవపట్టీ భో నములు, ఈళాసనలిస్రుల పరిణామము ఈమహాోనిర్తాణము 

జరగి యవ సెంపు ఇెందుదుం 

సుళకము రెండవళ శాబ్దీ కడపటి కాగమన నిర్మిత 

అమరావతీస్తూపము 

కాలపు అమరావతీస్తూ పమును లక్యముగల దీసికొని వెక్కాన స్తూప 

చిత్రములు నార, ప, లోభనము, బుద్ధుని (సృథమశర బోధలకు సంశేత 

ములుగ నున్న చిత్రములు, సాతకళథలు ఎ ఇవి యాకాలపు శిల్ప లకు 

చాల నిష్టము 'కాంబోలు = సాధారణము! గానవచ్చును, ఈఫల 

కముల కంచుకట్టున నెసవ చిత్రపట్టికాళేఖ తీర్చంబకినది. ఈ పలక 

లశేకములవలెసే ఈచ్చిత్ర, త్ర పట్టికొశఖహడ రమ్యములయిన చిత్తరువు 

లతో కోభించుచున్న ది. ఈ చిత్రపట్టికయందలి చి (త్రృముల రీత్రన్సి 
బట్టియు, ఈఫలకములమో (ద చెగ్గ_న శా సనముల రిషిరేతినిబట్టియు 

నీశిల్బ్ప చిత్రములు క్రీ కీ స్తుశకము మూ(డవళ్ల తొద్ది నాటి వయియుండు 

నని నిర్షమంచియుస్నారు, 

నిలుచున్న ట్లున్న బుద్ధుని విడివి గ హూము లొకకొన్ని స్తూప 
(UW 

భూమియందు దొరకినవి, వి యేకాలపుకో సరిగా తెలియదు. 

వి. ఏ, _స్టీక్రుదొరగా రిని శ్రీస్తుశీకయు ఫూూడవ్య నాలుగవ కతా 

బుంల నాటి నగు నని వాసినాగు, 
దె © 

ఛాసనములు * లివి! భావ 3 అనురావతీన్తూపమునం ' 

గానవచ్చు శాసనము లనేకములు కలవు, వీనిలో చాలవజికు దానకాస 

(క్కనుమయిన 

యంతేరువులలాే నెట్టు పెంపుచెండినదియు నూచింపలలుసటచేక ఈ 

శాసనము లీస్తూ పమ నిర్యాణ కాలమును నిశ్చయించు లో సాయపడు 

ముఖ్యసాధనములలో నొక శు యున్న వి, 

ఇవి పలు ఫీ బ్ర వాయ ౧, ఇవి పలురకములయిన చ్రాబా లీపియందు ప్రాయః 

బడినవి. ఇట్టి రకులను నాలుగింటిని స్పష్టముగ మనము 
'గృర్పింపవచ్చును. నల్ప ర "తి స్టంభములున్కు తొలుతటి నిరాణము 

నాండు మలచినశిల్చచి తము లెనేకములును గల యా'గ్నేయదిశ 

యందలీ ప్రాకార భౌగమున నొకరాతిశకలము కలదు. డానిమో(ద 

మార్యలిపియార దొకశాసనము చెక్కి_యున్నది, ఇందలి. యక్షర 

ములు ఆశాసనమునకు( (ట్రైశగ్రా ల6 గానవచ్చిన చి తృశిల్బములుకాడ 

వానియంత పురాతనపు వయియుండవచ్చు నినునూహను స్థరపజుచు 

చున్నవి. శ్రీ స్తుశకము రెండవ శతా ద్లీని స్తూపము మరల 

బడుచుంకినట్లు కాకపోయినను దానికి గొప్పకూర్పులు, 

కినట్లు సూచిత మగుచుండి నప్పటికిని 

నీముహో'చై త్యము ప్రాయికముగ శీస్తువూర్యము 
౨౦౦౪ల సంవత్సరముల నాటి కే యాండేనట్లు సిద్దాంత మగుచున్నది. 

ఆశాసన మిది ; 

నిరింపఈ 
అత్తే 

చేర ల 

ఆళొాసనలిపివలన 

ళ్ +. సెవగ్గొపళష్ట ముడకుతలస భభో, క. 

[= ఓ 6 శేనాధిపతియను ముడకుతలుని1 (ముడకంతలంని?9) స్తంభము, ॥ +] 

గుంటూరుజిల్లాయందలిడే యగు భట్టి ప్రోలు స్తూపమునందలి ధాతుకరం 

డశాసనములే ఆమరావతికి ద్య అగ? గానవచ్చిన బ్రా బాహీలిపియంవలి 

Mm  లూడట్భవొరగాడ దీనిని మడుకుతలుని, (మృదుకుంతేలుని ) అని సవరించినారు, 
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౧౬ అండచితృములు (పటములు ౧౭ ౧౮ ౨౦) 



తిను (పటము ౭).  .. ౮ రావుశామనూప ౧, ప్యోకార కేఖ =. సింహ్యప్ర ను ( = స్రానున్తూ పము 

౨. బుదపాదములు ' : . ఎగ "వేదికావృ త్రెచిత్యమువ: ధ 
థి. . స. | ఠి 

ఫ్యా అండచిత్రము: పూర్తఘటము (పటము౧౯౫) ౨” . 
క. ఆలో గు ఈ es. 1% "ఇ లా 1 . ' | న 

వీ శ. క్ థ్ చై గ ఇ న ఉక త్. Tove al 
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అనురావతీస్తూపము ౨౯౯ 
తొలుదొలుతటిశాసనములు, ఈ భట్ట ప్రోలుస్తూపళాసనములననుస రించి 

శ్రాహీలిపి కృష్ణజిల్లా యందు “స స్తుళార్వము వమా (శవశ తాబ్టి 

నుండియు వాశుకయం దుండినట్లు తెలియుచున్నది, భట్ పో వోలుశాసనము 

లండలీ దృధ్క భ, చృజువు,, ళో ల వంటి వర్ల ములు కొన్ని సీ ఆశోకశకాస 

నములందలీవానితో 'ేదించునని బూలకుదొర గారు చూపి వానిని ద్రానిడ 
వర్షము లన్నారు. కాని యమరావతియం దలీ ప్రాచీన టాహీశాసన 

వర్గమాలును, దశ్నీ ణాదిరకము అశోకళాసనవర్లత్తు ములును జక్క శు 

పోలిక నుండును. * గ” వర్లనమునకు సెని కోఇమును, చృ డ్మ్క ప 
వర్ణ ములును రూపమున ఆర్ష స్ట మః( Archaic )గా నున్నవి ; 5 అనయా 
అశోక శాసనములలోనివానిని పోలియున్న వి, 

Cy _ మార్యకాలప్రుళా సనములక కరువాతికాలప్రు వానియందలి 
ముఖ్యలకు ఇయు లివి; (౧) “ది 'వర్ణముయొక్క_. యార్ష రూప 
మింకను నిలిచియాండుట్క (3) తలకట్టు లన్ని వర్ణముల లయందును 
సమానముగ నుండుట్క (3) కత రత్ర్వుల్క కడ పటి ఆం ధో రాజులనా:టి 
పబ్బమసొంహాచేథకాసనములయంన ముఖ్యలక్న ణము? గానవచ్చు 

అ్క “క్క 3 వర్ణ ములకు దిగువభాగమున నుండు వంకరకొంకులు 
లేకపోవుట్క ల శోకేఖిలతోడి రది వర్షము, ఈ లతణములను 
బట్టి యివి కీ (ప స్తుపూర్వము మొదటిక తాబ్దివో, శ్రీస స్తుశకము మొదటి 
శళాబ్దివో అయియుండు నని నిర్ణయింపవచ్చును. వర్లములయూార్థ 
భాగాంతమునందలి చిన్న యడ్డుగీటువల్ల నీరకము నానాఘాటు 

శాసనలీపినుండి' ఛేదించుచున్న న . ఆంధ్ర? 

3, బూలరుదొర గారు లిపిని బి, పడుమటేనక్కసు, కొంక. 

ఇయులందలీ. గుహాశాసనములతో స సరివచ్చున వని తరగతివారీవిభజన 
' మునుచేసీ చూపిన అమరావతీ కాసనములలో చాల భగము క్రీస్తు 

ఫకము రెండవశ తాబ్టినాంటివి, 

ర, ఇమ్వైకువంళపురాజయిన శ్రీవీర ప్రరువదక్షునినాంటి జ 
య్యా పెట శాసనములందు కానవచ్చులిపీని బోలి, మిక్కిలి సాగసులు 
డేజీయుండులిపితో నున శాసనములు కొన్ని కలవు, బూలరుదొరణా 

రీవి శ్రీ స్తుళకము మూ6౭డవశ తాబ్టినాంటి వగు. నని, యూహీంచినారు, 

ఈయన రావతీశాసనములందు వాడినఫావ, ప్రాకృతము. దీని 
కీని వ్యాకరణశాస్ర్రజ్ఞుల మె “సెబ్చా.్చీ ప్రాకృతమునకను. చర్దజు సంబంధము. 
కలదు, ఇందు “గ కు బదులుగ * క ి యును (ఉదా; 'సకయ), (బి 

వ బదులుగ “చియును (దాః పవచితయ, “డికు బదులుగ 
“త యును (ఊదా! వేతిక్స “ణకు బచులుగ 6న యును (ఉదా: 
_ఊనిస, ఉంనిస్క సమనస్క తిని ప్రృయుక్తము లయినని, కాక్సీర 

చేకగాథ ననుసరించి సెళానీ, ప్రాకృత మున బృహత్కథ. ర చియించిన 
సణాఢ్యు, చాంద్ర రాజాస్థ్రానేము నలంకరించిన. విద్వాంసుడు, ఈ 
. గాథను బట్టి ఆంధ (థృళృత్యరాజుల క్రీ, ౦ద నాం ధ ధ్రరాజ్యమున సెళాచీ 

.  ప్రైకృళభావను కృషి జరగుచుండి డినట్లు విశ్వసించుట కవకాశము 
స కలదు. | | 

'కాలఫు శిల్పచి తృములందు కథావస్తు స్తువిన్యాసముకూడ నతిసం. గ 

ఈశాసనములు చరి తాత కముయిన్క అనంగా రాజవంళశములకు 
సంబంధి౧చిన విపాయముల నేమియు( బెలుపవు, ఆంధ రాజులలో డో 
వాసీవీఫ పావు క్రై, శ్రీ ప్రకుమావ్వి శిప్హ,ళాతకర్టుల శాసనములు మా త్ర చు 

లీ 
కలవు. అందు నస త్తని యెక్కువ. ఈకారణమున నాగా 
ర్థనాచార్యుల ని యు డయిన కాతవాసహానుండను ఆం ధ్ర రాజు వాసిక్టీ 

ప్ పుత్తు (డే యనునేన కొంద బూహీంచుచున్నారు.. నాగార్జునా శా 
బార్వులవారు చౌద్ధమున కొసంగిననూత నరూపము వ్రోద్చలము. నూత 
గొని యాం భ్రూ క మహానిర్రాణమునకు "పెంపుసొౌంపులు సమకూర్చి 
యునా న్నారు, "రంధ్రూంకం విద నీశాసనములు 'ప్రాయికముగ ఓ పాకే 
టక? జాతినామము. న్కు *వాకాటక) మనువ్య నామమును వెల ల డిపటుచు 
చున్నవి. విక సెంటు స్తీత్తుదొర గారి మతము పృకారము వాకాటక 
వంశము క్రీ స్తుశేకము 300 ల ప్రాంతమున రాజ్యమునకు వచ్చినది. (/ 
ఈశాసనమలందు వచ్చు వాకా టకపాఠము సరియయిన దయినచో 
క్రీన్తునకు. ఫూ పూర్వము ౧౫౦ సంవత్సరమలనాంటే దక్క_నునందు 
వ కాటకు లుండినట్లు గు _ర్రింపవచ్చును, 

అను ఠా వత్తీకళ 2... అమశావతీస్తూపళిల్బ చిత (త్రీములను విడి 
విడిగాన్కు వాని నొండొంటితోను, ఇతరజౌద్ధ నిరొణమలందలి శిల్ప 
చిత్రముల తోను పోల్చి పరిశీలించి చూచినయిడల అనురావతీన్తూప 
నిరం మొక్క కాలమున గాక నాలుగుతడవలలోే జరగినట్టును అవు 
రావతీస్తూపశాశస సనరీపిపరిణామమున నొక్కరకము. గాక నాలుగు 
రకము లుండినట్లును తెలీయవచ్చున క్షే, అనగా నిర్హాణమునంగును 
లిపియందునునూన వికాసము కనంబడున మే శిల్పచి త్ర ములతీర్చు నందు? 
గూడ వేటు వేటురకను లయినరీతులు క కన్ఫ్సట్టును, క్రీస్తు స్తునకు 
పూర్వము మూండువండల సంవళ్ళరము:లనుండి క్రీ క్త స్తుశీకము మూడవ 
కతాబివజికును స్తూపమున వేటు వేలు నికాణకులు జరగచుండినశ్ష్రే, 
స్తూపశాసనలిపికూడ  పరిణామమును చెందుచుండినశ్తే చిత్రశిల్బఫు 
రీకులుకూడ ఆకాలమున"నే పరిణొమమును జెంది పరిణతముల నవి, 

మొట్ట మొడటి కాలప్ర శిల్బచి త్ర త ములు తరువాతికాలఫుచి త (త్రము 
లంత న్భాదయర ౦జకముగ చిత్కింపంబడ లేదు, అంతియ కాక మెదటి 

(గ్రహ ముగ ( జూపంబడినది. ఇట్లు స రగ్కహ హు మసటనలన వివరములను చాల 
వణకు వదలి చేయుటయే కాక, కథావస్తుతేక్షణమునను శిల్పులు సమయ 
బడ్డు లై సం శేతపద్ధతి నుపమోగించినారు. .ఇట్లు సంశేతముల చేర 

ఎ అోచుటవలన చిత్రితమయిన క థావస్తు వాకాలమునాంటివారికి సుబోధ 
మగుచువచ్చిననుు సో వయేవినయముల. శేవేవి సంకేతములో తెలియక 
యికీీవలీవాొరి కాచ్చిత్ర త రంగములు దురవగాహము లయినవి, ఈకారణ 

మున కళావిమర్శవల కొంద జిట్టికళ ప ప్రశన స మయినది కా దనియసము, 
అకాలమున కళొకాశలము లే దనియు స్థూలముగ .తెగడియున్నారు 3 
కాని యీాకళ నట్లు తెగడుటకు. వీలం లేదు; నీల యన్మ కథావస్తు. 

| నిన్యాసము పేద్దనిగ (గాక 'సంకోచితము చేస వినను ఆకాలపుశిల్సి శాౌను. , 



2800 

తనకళ్లొ కొశేలమును జూపుట కనకాళ మున్న చోటుల చెల్ల? దన'శేర్చును 

విపులముగం జూపియే యున్నాడు, ఈ సంశేత పద్ధతిని ముఖ్య యుగ 

బుద్ధజీవితే గాధలను చి తృించునపు డుప మోగించియు న్నా (డు, కావున 

సంకేత పద్ధతి యేదియో విచారింత ము. ఈ సందర్భమున నే చాల 

హృదయాకర్ణ కమును వివాద, సమును అయిన బుద్ధవి గ్రృహావిహ్మెర 

మావిషయమునం దంకర్షర్శిత మయియేయుండుటవలన దానినిగూర్చీ 

దడ ఆలోచింతము. 

థి 

మరినని, "వీనిని శిల్ప మున జి తింపవలెను. ఆకాలము నాటికి బుద్దుడు 
క 

హాపరినిర్వాణమును బొంటెను. బౌద్ధమతౌనుసారము ముహాపరి. 

శీవలము కూన్య స్థితి 

నామరూ పాత్రీత్ర ' 

మయినస్థితిని పొందినవాండు,. అట్రివానికి నానుళూప ములు కల్చిరెచ్చి | 

పాపకార్య. మని. 

కూడ వారు భావిం మటచేత ఆకాలపుశిల్పులకు బుద్ధశీవిత గాథ. 

లను జెక్కుటలో ' సంశేతముల నేగ్పజుదుకో వలసి వచ్చినది. అయిన 

నీ గాథలను. అసలు చూప వలసినంతే యవసర - మేమి కలీగిన దని' 

ue మనంగా. విజ్ఞానస్థితి యేని కాని, 

యని కాని చెప్పవలెను అనగా. బుద్ధుండు 

శిల్పచి త్రములందు చూపుట అసాధ్య మేకాక. 

కొంద అడుగవచ్చును. క్రొ క్రో తగా బె ద్ధమలే మును 

చిత్రించి చూపుటకును తత్కారణమున బుగ్గునిమ(౭ గ్ కి వ శేషిం 

నట్లు చేయుటకును మ వోత్తు( డయిన యట్టి బుద్ధుని బీనిక మునందలీ 

మఖ్యి గాశలను చెక్కినారు. ఇట్లు శెస్కటలేే సంశేక పద్దతి యావ 

శ్యకమయిసది. ముఖ్యముగ నీసంశేత ములు పంచశభ్యా ణముల వివయ 

మున ప్రయాక్త క్తములయినబి. బుద్ధజననమునకు పొ ర్రిశ్ట లే బుద్ధపాద 

. మునుగాని, పద్మ మును" గొని ఛెక్కె_దరు. మవాఖినివ్ క క్ల మణ వదలా 

భర్వభోగవర్థనమాను 'జీనుతోనుందు. వట్టీసజ్ఞమును చిత్రం చుటవలనను 

+ ( సిర్దార్ధుం డరరాత మున తం డిని లోనీ, భార్యాపు త్తు 
థి ధి ౪) 

ములను విడిది కంటక 

క 

' యాసనమును దీర్చి, యాసనముమో(దనో, క్రి క్రిందనో . బుద్ధపాదములను | ౪ 

'జెక్కు_టవలనను, బుద్ధుని ధ రృబోధను ధర్మ రచక్కమును, దానికింద 
త్ 

నొక యాసనమును జి తి ంచుఏవలనను. _ బుద్ధుని మొదటిభర్మ బోధను 
WU 

దెలుప పవలసివచ్చినపుడు ధర్మ రచ క కృమున్కు దాని క్రి ౦చ నొకయాసనమును 

'శచియించి, యాసనమున పభయపార్య ్వములంచును మృగములను జూఫు 

దురు = మహాపరినిర్వాణమును స్తూపమువలనను దెలంపుదురు, 

అవురావతీక్షళ బేశీయము బుద్దవి గృహమును "మల ద్ధ ను. 
చుట భారతీయశిల్బీకి తెలియ దనియు. దౌనిని మలచుట నాతండు. 
లీ గీ కీతవలననుండియో రోమనులవలన. నుండీయో శర్చుకొ న ననియు 

i కొందణు విశ్వసింశురు క కాని యిది. “మృపోక్తి క్రి యని అమరావతీశిల్చ 

బుదజీఠమునందలి 'యన్ని గాథలలో ను పంచకల్యాణ ములు ముఖ్య 

మములంచే. కాంచివచ్చును, 

'స్వీళరించిన పొమరు' 

నికి బుద్ధుండు బోధించిన _క్టషయు సఏ గా WwW 
ఫాం రొనందున బుద్ధజీవి 

తమునరదలి నొప్పవిషయములు బోధపడేమన బొమ్మల రూపమున 

మును సులభముగా 

లను రాజ్యభేగ 

మనుగిష్ట్రమ సెక లీవ్ రవస్తుననరముననుండి 

'చెడలిపోయినట్లు మనకు బుద్ధచరీత మునుబట్టి తెలియును), మారగర్ద అ | లేదు. అమరావతీచి క్ర, తృశిల్పకులం మ౬ గానవచ్చు. బుద్ధన్నిగ 
పూరక మయిన. సమ్యక్సంబోధ్ధిని బోధివృక్షమును, దానికి ౦వ నళ ఎ a) 

శ్రీయ. కాని. దుస్తులు 

జంతువులు మొదలయినవాని రచనములందు శ్రీసళిల్పసామాన్యము 

నురావతీస్తూపము 

చిత్రములను బరిశీలించినచో తెలీయ(గలదు : ఎట్లన్క ఆశిల్సీ సామాన్య 

మూసవవి గృసములనుు, చాద్దేకరు లయిన బోధిసత్తు ఏల వి గృసాములను 

మానవరువపమునను నులచిముం డుటవలన అతనికి మానవ హాపమును 

జి తించుట "తెలీయ దని యనుకొనుట కవకాళేమును లేదు, ఆతు. 

మూనవ ప్రతిమలను జెక్కు_ట రోమనుబవల్ల 6 గాని నీ కులవల్ల 6 గాని 

'ఛీర్చుకొన నవసరమును లేదు. మానవరూపమును జ తి,ందుటలోల (టి 
గాక సంశేతపద్దతిని గి ర్యముకోను, సాహసముతోను వదలి పెట్టునట్లు 

చేయుటలో శ్రీ కులు తోడ్పడి రని మజికొందటు వాదింకురు కాని 

యా సిద్ధాంతము ౫ శంగీకరించటబయుం గష్ట్ర మే) 

మున్న 'వోటుల దానిప్ప 

ఏల యన 3 అర్వాచీన 

శిల్పచి తృీయులలో బాద్ధని గృహ 

తోపాటు సంశళ పద్ధతిని బుద్దనిం జూఫు[యు మనము  సాంచలలకు, 

క్క_చే డాని 

శిల్ప యున బుద్ధవి గృహావిస్క_రణమునకు మనము గ్రీకలచాంక 

పో నవసరము లేదు, దీనికి మూలము మనము స్థానిక విమయపరిణా 

కాల్టక్ర క మమున బొద్దుని పర్యచే కలో 

మొద" నామరూసరహీతనూా ర్తి రిగ ి న్నయణుకి వబుద్దుండు కరుకా 

చూర్తిగ 'మౌర్చుచెం దెను, ఈనాలన్చే బౌద్దమత చారిత్రమన నిదె 

వజలో( బెలబపంబడిన మహాయాన మహోసుఖవాదములకూపమమయిన 

పరిణామము, ఈమార్చు వచ్చినయనంతేరము బౌద్దాం ధ్రశిల్బీ బుద్ధు 

నికి చక్కనిమానవరూపము నిచ్చి, యాతీని ముఖవై ఖకియందునుు 

అభ యహ స్రమునందును కరుకానమూ ర్తి యని పరిణామమును చెందిన. 

యాతని ముఖ్యస్వరూప మయినకరుణను చక్క_ంగా వ్య క్రీ కరించెను. 

శిల్బమున బుద్ధవ గృహోనిన్య_ర ణమునం చు బౌద్ధమతక శ్ర పరిణామ 

చ్రహంపలలము, భాకతీయచి తే త్రీ*ల్పమున బుద్ధ 

వగ్సృహ  మేర్చడుట కిదే కారణము కాని శ్రీ సలయొక్కకాన 

రోమనులమొక్క_ కాని తోడ్చాటు కా దని తెలియంగలదు. 

బౌద్దాంధ్ర, ధ,శిల్సి తాను మలచుటకు (వ, క్యేకకథావస్తు వున్నంత 

కాలము తనసౌంత దారినే ప్రైక్కెను కాని 4 కుకళొ పృభావమునకు 

మా త్రయ. వశు(డు కా లేదు, 'సీకలయు త్రమశిల్పరచనర ననేకముల: 

నతడు చుంచియాం నవ చచ్చును. కాని యతడు వాని ననుసరించియుండ 

గ హశిల్పమున నే 

కాక. మణి యేయితేర మానవవి గృహ రచనమునందునుసూడ శక 

గృహాళిల్బము. ఖ్యలకుణ మయిన సాయువిస్సు టత్వమును గం 

లేము, ఇది యొక్క_టియీ 'అనురావతీహాననని గ్రసౌ?ల్పము దేకీయమే 

_గృీకుకళానుస సరణము కాని, గృీకుకళ ప్ర భావజన్యము కాని 

కా దని పక్వం: జాలును. | ప్ర్రీపృతిమాశిల్బమున | గృీకుకళకున్సు 

లీ 

కాని 

 అమరావతీక ళకును గలవ్య'త్యాసము మటణింత స్పష్ట్రముగ6 గనంబడం 

(3 ఇ గలదు, ధ్ర్రీప్సేతిమారచనమునందు అమ రావతీశిల్చికి సాధారణమగ 

శ్రేపలల్చి కీపద్ధతి -శేవలము విదే 

గిన్నెలు మొడలయిన కాన్నిపాత్ర్ ములు, 

తి త్రిభంగములను జాపుట వాడుక , 

లయిన లక్షణములు కొన్ని అమ రావతీశిల్పచి త్రృములందు6 గానవచ్చును. స 
థి 



అమ రావతీస్తూ ప 

అమ రానతీస్తూపశాసనములు. కొన్ని 
( అమరావతీస్తూపళాసనలిపి పరీణామమును చెలుపుటకు ) 

౧. రెవకస పడిపుడి [ని ]యానం. 

౨. ధంజికటకస  నిగమస. 

3.../స] ఛదస చ మాతుయా.. 
**.నం నవకమికా _ డ(?ప ప )ధానడా(ిప )5.., 
కో ధమకధికో అయడా(?1పా)రడో(+పోో చ 

౪, .గామె వాథవస గహపతిస వాకాటకస గహపతికి [ని] 

నా థెరెన బొధికన భరియాయ చమునాయ సభాతుకెహి... 
కహి సనాలిమికబంధవెపా చ అపణొ ఆయువధనిక [వ్ర] 

ర: . వ. cr యుప క ల 

౫. నుతు-డపరకస 

కొ డిముటికస 

తిణి సుచియొ 

దానం, 

౬, రాజలెఖకస బల 

స జాయాయా సామద[తా] 

౭. పవచితాయా భదయ పవచ(చికయ నకయ 

దొయధమ నమ, 



అమర"వతీశిల్బముననుండి ; జం,త్రవాద్యములు ; నృత్యము 





తానే, 

లీ 
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3 గే 
h 

శ్ 

ల్లో 

a మ్ నో 
FON |. 

న్ (| 
భు జా 

ఉమ కడ! 
నూ 

క్ 

(౮. 

ల | 

pa : 

Z 

కామా 

స 

చాలా ప్రముకులు 

అమరావతీశిల్బము 2 నాగినులు ( నాగకన్యలు) 



అమ రావతిస్తూపము 

అమరావళీకళశయందు గ్హీకుకళా ప్రభావము లే దన్ని అది గీ (్రీకకళాను | 
సరణము కాదలి కెంట్ ుడినదక న, ఇది యెట్లు కలిగ న్న దీని 

నిట్లు సమర్థ ంపవచ్చును, బౌద్దాంధ్ర ధృశిల్చీ యు త్తమ గీ శిల్ప పరికల్పన 
ములను గాంచియుండ డవచ్చు. సని యిదివజికే తెలుపంబకినది. ఈకారణ 

మున నాతల శాకళయందలి మనోహరములయిశ యు త్తమక్ళం గార 

పరికోల్బ నములను జేపట్టి భారతీ మక థావ స్తువుల క కనురూపమయినరీతి సీం 
ఎన గారమునకు ౬ బ్రయోగించి తన నేర్పును, బుద్ధివై శద్య యును జూాపీ 

నాడు, ముఖ్య ముగ బుద్ధుని చేలకు, మిభున ప్రతిమలు సింహ ములు. 
వీ నియందు శ్రీ కుకళా పృభావము స్పష్ట యగ కనయు కును, గిన్నెలను 
గ్రీకులు వాషుకొను స్వ లవాపమునరు, గొల్ల బోయలకజ్ఞిలను శ్రీ కు 
దోడయుల విధమునను రబియించుట నుంచున్కూ పంద దేశమునకు 
నజ్జాతయు లయినసింహములను చిత్రించుటయంగును గీ గ్రీకకళాప్ర ప్రభా 
వమ పాడకట్టలలదు, 

బుద్ధివ్యన్ర రణ మున ను త్రరీయమయును యజ్ఞే ష పవిీకధారణ పద వస్ర్రధా ధారణ పద్ధ | చి 
తీని వశ్లైవాటువేన సికొని కుడిభుజము ననాచ్చాదెకమగ నుంచుకు దేశీయ 
పద్ధతి. ఇందుకు భిన్నమయిన గ గీ కపద్ధతి యందు బుద్ధుండు తేన యు త్త 

రీయము నురమున్సు భుజము ఫ్రా ర 8 నావ్యాదెంచునట్టు కప్పు 
కొనును, ('్రఫరుహల జంటలలో ( మిధునప్ర, ప,తిమలు ) య్ర్రలాన్కు 

పురుషులును వృస్త్రములు -ధరిం దుట గీకపద్దెర; కాని చదేకీయకళా 
పద్ధతి నీజంటలు కొం చేమించుమి౦ చుగ విగతవ, స్సు బాగనే యుందురు, 

ww. 
కలీ ప థు ప్రదేశమునకు యని తూ పురుషుల నుభయులను నగ్న్యలుగనే 

చూఫ్టట దేకీయక భయందలి సానాన్యాచార ము, కటి ప్ర, జేశమునకు 

దిగువ పురుషులకు వస సనధార ణము దూప(బకుట కలదు, స _య్ర్రలను 

శీనలము నగ్న్యలుగం జాఫుటయే వాడుక, కాని కొన్ని కొన్ని రచన 

లందు మానసంరక్షణము నకు కొన్నికొన్ని సందక్భయులందు శృంగార 

రూపనుయిన యా'చ్చాదన హుండిన నాంశవచ్చును. దేకీయకళయండలీ 

యావిధవుగు నగ్న్యతీనుగూర్చి యించుక చర్చింతేము, 

నగ్న ్య్రీచిత్ర, త ములు :__ అమరావతియం దలివియు, దానికి 

చుట్టు ప (ప్కుక కాల దగ్దజుగ నున్న స్ట 'సలములయ౦ందవరివియు నగు స్తూపముల 

మింది ప్రతిమా శిల్చిమున (ప్రశ “కాన్ని కొన్ని సందర్భములలో వ్శ్ర్ర 

విీహీనలు గాం జూపయడుటచేత కళ విమర్శకులు కొందు ఆకాలషు 
లక వస్త్రధారణ ముం డెడిది కా డని సిద్ధాంతము. చేళి ననారు; 

కాని యానిషయము (శ్ర్రీలకటి ప్రదేశమునకు సెనుండు - వత్ భాగ 
మునుగూర్చి చెప్పినప్పుడు సత్యమయినం గావచ్చును కాని (స్రీలకు 

అసలు వ(స్త్రధారణమే. లే డని చెస్పుటమ్యాతృము సత్యనూర మే 
' యను ఏలయన అనమురావతియంనును, .ఇతరసమిో పస్థలములందును 
గల స్తూపములమో6దె శిల్ప చిత్ర ములను బరిశీలించినచో వృస్త్రవిహీన 

& వ్ 3న లయిన _్రీళతోపాటు వస్త్రభారులయిన య్రుచి కృతులను కాన 

. వచ్చుచున్న కారణమున మన. కట్టితీ రానమును జేయుట కవకాశము 
 కనిపింపదు, (శ్రీప్రతిమారంగముల నొండొంటితోన, జక్కాాక్క్లరం 

. "గమునం. చెక్కిన ప్రథిమలనే యొండొంటితోను పోల్చీ చూచినయెడల 

అట్టివిమయములందు శ నగ్నత యావళ్యక. మయినను 

| డట్టిరంగమలందు. నగ్నతను జూప 

చిన్నగడి కల్చీం చుకొని యందు. మిధునచి త్ర రులను కెక్కి. నగ్నతC 

కీం౧ 

తన కళావె వైదువ్యయును జూఫుట కావకాశమును, న్వేచ్శయాం బిక్కన 
సందర్భ ములయందు మ్మాత్స త మే యాం ధ్రశిల్చి నగ్న స్ర్రీప తిమలను 

జిత్తించె నని బోధప డతడు. నక 

. సంజ్రాక్ష సౌందర్య పిపాసు  వగుటచేత. శిల్సీకిం దనకళశయందుం 
జాప రానిది కాని అనుచిత మెనది కాని యేదియు లేదు, ఈ కారణమున 
కళ యందు నగ్నతామతేము (Nude 10 షరి అను నొకవాదము కలదు, 
దీనిని ప్రుబలముగం జేపట్టినవారు గ్రీకులు, కావుననే (గ్రీకశిల్చులకళా 

రచనములయందు ఇట్టినన్న త వి శేసుముగం సాపట్టును, కాని తకు 
శిల్లి సగ్నాపురువదిత్ర త యులను రచియిం చుటలో6 జాపలలిగినంతర్పు 
గ డ్ ్ర ఇ న NEN) ప తీనారచనమునం జూపంజాలం య్యశు, బొొద్దాంభృశిల్సి 

ర్రీకోశిల్సి కదురొడ్డి నిలిచి యాకతండు కృళార్ధుయ కాని విషయ 
మున( దాను తనశోర్పును చూప6దల పెటి ట్ర సగ్న(స్త్రైశరీరావయవవిన్యాస 
సౌందర ర్యరచనమున ఆశ నిని ద్రోసీరా జ జని విజయి యయ్యొను. స్థానిక 
శీర చనసములయం నొక్కు ప్రే Er చిత త్రీయలయందుమా త్ర నే నగ్నత 

చూపంబడుట కిదియే కారణము, శ్రీపళల్చి తనకాశలమును జూ ఫుట 
యం చెక్క_డ నిలిచిపోయెనో యచ్చటనుండి యందికొని యాం థ్ర, 
శిల్లీ తనప్ర పృజ్ఞను జూపుబకు6 దల పె ప్రైను, ఇదియే బౌద్దాం థ శశ్చి 
విశివ్హలకుగయ. ఆంధ ధశిల్చి గ్రీణ్చికంయె భావోన్న'తి కలవా 
డని "తెలుపుట కేయొక విషయ మే చాలును. ఈకారణముననే , గృీకు 
శిల్పులు కరు పోవయవ విన్యా ససౌందర్య ప్ర, పు దర్శనమున నొప్ప-ేద్చోను | 

చూపినవారు కాంగా, భారతయళిల్చి స్త్రీ శరీరం వయవబిన్యా ససౌందర్య 
వృదర్శనమున తనకళ "విదగ్ధతీను జాపి ప్రో _న్రీ వహించెను, తనకళా కాళ 
లమును జూఫ్రటయే యిట్టి న  సీన్న ప్రీ ప్రతిమార నము న నందలి ప చుయోజన 
మణటచేత్త బాద్గశిల్బి పవి త్ర యలయిన. బుద్ధజీవిత గాథలనుకాన జూతక 

| కథలనుగాని, చేస్క_ నప్పుడు నగ్నత చూవీయుండ లేదు. పొప మని 
అపవి తే శ్రమని, బౌద్ధ కృ బృందమునకు హృదయా వేదనకర మని మక 

విమయకగాథాచిశ్ర తోరచనమున శిల్చీ నగ్నతజబోలికి పోయినవాండు 
కాడు, దీని కేన కారణము కానిచో మారధర్ష ర ౯ సందర్భములందు మూర 

తేనయలు నగ్న్యలుగ వచ్చినట్లు బౌద్ద, ౦థములందు6  దెబుపంబడిననుు' 

భిల్చి వారీని నన్నలుగ చేల రచియింప లేదు? నుతే విస యకము లయిన. 

గాఢలయి యవి పవిత త్రీముయిన వని శీలభంగము. చేయరాని వని శిల్పి 

ప్రదర్శించియ. 0డ 

చేదు. సౌందర్య ప్ర పయోజనము నిమి _క్రేయన్సు కృంగార సౌ భాగ్యము నిమి. 

_క్తమును అవకాశమును స్వెచ్చయును లభించిన సందర్యమలందు 

నూ శ్ర మే అనయా. 'తుపరుషులజంటలు మొదలయిన చి త్, రచ 

అందే జె యిట్టీన్న కను జా ప్రచువచ్చెను, ఇట్టి నగ్న ప్ర పు తినరు ప 

మిట్టిశృంగార సొ భాగ్యమునకు మా ర్ మే యన్న వినయము సింగా 

రించుకొనుచుండినట్లు చితి త్రింపణుకిన యీ ప్ర ప్రతిమలను గాంచీన స్పష్ట ల. 

మగును, చాద్ధజీవిక గాథలను కాని ాశకకధమరాని రచియించినప్పు 

కఫ వ్రకానే. శృంగార ముకొజుకు 
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జూపవీయుండుటవేత శిల్సీ కీనగన్నతమిందంగల యభిమానము. వెల్లడి 

కాగలదు. బుడణీవితే గాథ, జాతకచి తృరంగములయం దే అవ కాకము 

చిక్కి నచో, స్థలము దొరకిన గో నతీ(డు కథా వస్తువునకు సంబంధింపని 

సామాన్య ప్రీరచన ములందును నగ్నత కనంబజుచుట కలదు. ఇందు 

వల్ల నతండు మత గాథాపవ్మికృ్కతేకు భంగమురాకుండ జా గృత్త పడుచు 

తన నగ్నత కవకాళేము కల్చించుకొనుచువచ్చెనని భావింపవచ్చును, 

విలాసినీరంగములం దే యొక్కొక ప్పుడు శేవలయు నగ్నలుగ నే కాక 

_య్రీలమానము నీవచాచ్భాదనములో జాప్రుటకూడ నుండుటవేత 

ఇ (ఫ్రీ లాకాలమున నగ్నలుగ నుండిరనికాని అట్టినగ్నప్ర, ప,తిమలను జెక్కు 

టయే యాకాలపు శిల్పులయాణార మనికాని వచించుటకు వీలులేదు, 

శిల్చి నన్నతను జూ-పందలంపనప్పుడు (స్త్రీని వసనము. ప్తూర్జిగ ధరిం చిన 
ట్ల్రయినను మోంకాలివటికు ధరించిన ట్లయినన్యు' తుదకు కటిబంధమున | _ 

కంటేయుండి గుహ్య రును గప్పు నీవదాచ్భాదనముతో వై "నెనను రది 

యించువాండు, ఇందువలన, శిల్చియుద్లేళమున (స్రీ (చై న మానసంరకు ణమున 

నన్న తౌభావమున నకు నీన దా చ్చాదన ముయినను జూలు నని. కును 

శేటప డయగలను, ఈయాచ్చాదన మయినను వ ప్రురూపమున చేయుండ 

నక్క జ లేదు. ఇప్పుడు బాలికలు ధరించు 6 అంగబిర్గ రూపమున 

నుండవ ద్చును. కొన్నికొన్ని యనురావతీశిల్పచి త తృయులం దిట్టిబిళ్ల లనే 

చూడవచ్చును, శిల్సి సగ్నా భావమునకు శోబిక్ల ను ను దిగువకు 'ప్రేలాడః 

జేసియు, సగ్నత కాబిళ్లను మె కత్తియు6 జాపి యాతంయ తై 

నొందగలడు, 

సంగీ వాద్యములు :. లలికశళలలో నొకటియైన సంగీ 
 తమునకుంగూడ అమ రానతీశిల్ప మున ప్రాధాన్య. మియ్యు(బిడినట్లు శిల్ప 

బ్ర కులనుబట్టి తెలియవచ్చు చున్న ది, 'శిల్సీకి చి తృరచనయున "సెట్టి 

ప్రాపేణ్యమ కలదో య్షే యాకాలపువారకి నృత్త గానవిద్యలయం 

దును. అంతటి విశేన.కాకీలాభిమూ నములు కల వని చిత త్రిల్పమునుబట్టి 

విశేవ మగుచున్నదెః 

నాట్యచిశ్ర, రచనములను బరిశీలీం చినచో వ్రీశే నాట్యార్హ 

 లనువిధిని' అమ రావతీశిల్చి యంగీకరిం దినట్లు కనంబకదు? ఏల యన 

నాట్యాఖినయములు చెయాచున్న ట్లు రచియింపంబ కిన పురువచి త్ర 

ముల చెన్నిటినో అనురావతీశిల్బ్పమున(6 గాంచయలము. ఒక్క ప్రీ 

పురుషు శే కాక్క నాట్యాభినయానర్హ లయిన కుబ్బయక్ష,గణములుగూడ 

 లయకటి ట్రి చక్కంనినృ్త క్రభంగిమలతోవా స్ట ప్రవతయాట్లిప డునట్లు నాట్యము 

చేయుచుండినట్లు శిల్బి రచియించినాండు, నాట్యాభినయా నర. లుకూడ 

నః క్యము చేయు చుండినట్లు శిల్చీ చిత్తించుటకుంగలకారణమును మనము 

గృహీంపలోలిగినచో నరనిభావోన్నతి మనకు బోధపడంగలదు; అది 

యే దన , మానవునియంతరానందవ్య క్రీ కరణ మే నాట్యము, తదానం 

"దము లోకమున నందజకును సామాన్య మగటవలన కద్భహీర్గ. క్షణము 

లయిన నాట్యాభినయములుకూడ నందజకును సె సామాన్యమే, ఈకారణ 

| మున నతని కిచ్చ యున్నచో, నవకాశము దొరకినచో జంతువులుకూడ 
“నాట్యము చేయుచున్న ట్లు శూపియుండెడివాంజేమో.!' చౌద్ధమతమున 

అనురావతీస్తూపము 

యm 

నయములును 

రణల 5 1. సాం క చెటు సర్వసత్త పములకును బుద్ధత్వ ప్రా_ప్రి లభ్య మో అ్షే నాట్యాఖీ 
ఆ అ భ్ దం ఇ కిం సర్వస త్త ్రలభ్యము ల బుద్ధత్వ ప్రా _ప్రియందు కస్ట 

ముం డిన నుండవచ్చు శేమోకాని యిం భెంతమా (్రీమును కష్టము లేదని 

చూపుట శిల్చీ సామాన్య లయిన సచ్హాడిగణమురు కూడ లయోబద్దము 

లైన శరీరభంగిములతో నాట్యా భినయములు చేయుచుండినట్లు చి 
యించినాయు, . 

అభినయమును బుకస స్కరించుకొని యుండు జం (ల గాత్ర 

సంగీతముకూడ చిత తృశిల్పమునం బ (టబ్రైదర్శిత్ మయినది, "గా త్ర పాట జ 
మున జూపుట యసాధ్య మగుటచేత తాళము వేవపరుండినట్లు 

చూపబడిన చిత తీర చనయులవలన నది ౦మాహో సాధ్య ము కావింప( 

శినది, ఇక జం నో ఈనాద్యము వేణువు, ఒకనిభమయినవీగా (Harp) 

మొదలయినయుపకర ఇణముఅవలన. జెలు ఫ(బకినది. ఇప్పుడు నునడేళ 

మున నరుదుగనుు పాళ్ళా _త్తృ్య దేశములందు సామాన్య ముగను గాన 

బడు నిట్టివీణ (Harp) అమరా వతీశిల్పచి త త ములయం దతిసామా న్య 
ముగ గనిపించుట వి శేపుకు, కొన్నికొన్ని సందర్భములందు తంతు. 
లను. జేతితోచే మాటియు, మటీకొన్నిట నెక విధమయిన సాధన 
ముతో మిటియు నీవీణ వాయింతురు. ఈవిధ మపద్దతి చేడు 
మనము గోటువాద్య రు నందు( గాంచ(గలము, 

వేబువేటుర కము లయినజం త్ర త్రృసాధనములవే క్రొందణటు సంగీత 

సుధను వర్గీ ంచుచుండ నితరులు కొందజు మృదంగములు ముద 
లయిన సాధనములతో తాళము వేసీ మేళయ చేధయుచుండి నట్టు 

చెక్కి నశిల్పచి త్రము లమకావతియం ద'నేకముల్లు కలవు, ఈనాడు 
మనకు చెలీసినసం గీత సాధనము లన్నియు నానాండుకూడ వాడుకలో 

నుండినటు 
య 

ఫంక్షుము, 

అమరావతీశిల్చ చిత్ర యులవలన విశద మగుచున్నది, 
కవిసనమయినవీణ (Harp), వేణువు, సీతారు మొద 

లయిన జంత (త్రృనాద్యముల నమరావతీది తి త్రొాశిల్బమన గుర్పింప(లము.. 

తాళము వేయుటలో క్కుసాధనములు ? గలవు. కర తాళము, తాళపు 
చిప్పలు, మృదంగము, తబలా ఢక్కీ_ ఖంజిర్య త "ప్పెటలు్య, వీరణము- 

ఇంత యేల తాళమునకో చేం డుపయు కములగన వన్నియు ల్ప 

చి శ్ ములందు. జూడయలముః 

మాత్ర జీవనము : = అమరావతీ చిత్ర శీశిల్బమునC బాపు 

బడిన యుడ్లవ తృములను బట్టి యప్పుడు సైన్యము రథ తురగ ద్ధచ్మిక్ర, ం గజ 
పదాతిసమేత మని కెలియవచ్చుచున్న ది, రథముల నెక్కి యుద్ధము 
చేయురథికులును - గజకురగముల నెక్కి. పోరుసలుపు చాశ్వికులును 
"పెక్కు రుండువారు, యుద్ధమున నుపయోగిం ప (బడుచుం డిన రథములు 

_ద్వెచక్ర క, యుతము లే. యని యాూద్ధచి తృయులను బరిశీలించిన6' "'చెలీయ. 

“గలదు, ఇట్టైరథ థములకు సాథారణముగ రెండుగుజ్ఞములను గట్టువారు. 
ఈరథములందు. రథచోదకునికిని, రథికునకును సరిప డిన. స్థమమాత్ర, 
ముండును, ఉఊత్తరహిందూ దేశమున నిప్పుడు - వాడుకయం దున్న 

| “టోంగా” యను. శకటము (ప్రాయికముగ నీమాదిరిరథమున నుండి పరి : 



అమరావతీ స్తూ 
కామము చెందినదియే కావచ్చును. రథికుం డెప్పుడును ధానుమ్ము_(ే, 
ఛస్రౌచీన కాలమున రథికయోభులు భానుష్ము_ లన్నవినయ మో చిత్ర, 
శిల్ప్వమువలననే కాక పురాణాది గ ,0ఫ ములవలనను అర్వాచీన వాజ్ళ Uy 
యమువలనను డెలియనచ్చువిహయ మే శిల్చచ్చితృకములందు. రథికం 
డెప్పుడును నిలుచుండియే యుద్దము చేయు చున్న ట్లు చూ పట్టును. 

అశ్వద్వయమును బూూన్ఫి న ప్రారో ఏ క్తరథములు కేనలయుయుద్ధ 
వ్యాపారమునం దే కాక్క కొన్నికొన్ని సృ తేక సందర్శములందును 

వాడుకయం దుండినట్లు తేలియు చున్న ది, రొజు పట్టాభిషి కుం జయి 
యూశేలన పడును, దేవదర్శనార్థము కాని మహాోత్తుల సందర్భ 

నార్భయు కాని వెడలునప్పుకునా, స్ క కి గౌరవ త్ర పత్తులు చూపవలసిన 
యిట్టి యితేరసందర్భములయందును. ఇట్టిరథముశే వాడుకయం దుండె.| 
డివి, సామా న్యావసర ముల యందు రథమును 'జాపుట వాడుక ' కాదు. 
ఈవిషయము వెస్పంతరజాతకకథాచి త, త,రంగములను బనిశీలించిన విస్ప 
ప్టము కాగలదు. ఈజాతకకథఢథయందు యువరాజు చెస స్పంతే రుడు 
రాజ్య బహీమ్ముకు? డయి దారస్ప లౌ దులతో నరణ్యముల కరుగు 

నప్పుడ ఆశ్యవాహక మయిన రథము క్క వెళ్లి నట్లు బౌద్ద గ గ ౦%ము 
లయం దున్నను అమర"వతీశిల్చీ యాకాలమునందలి విధి ననుసరించి 
రథమునకు పూర స క్షమమున విశేష ప 
యువరా జయినను వెస్స్పంతరుండు సొమూన్యమయిన రెర్గులబండి 
నెక్కియే వెళ్ళినట్లు చిత్మించినాండు. వెస్సంతరజాతక కథావివయ 
మున చిత త్రుశిల్పమనందు గనంబడునట్టిచూర్పు కేవల _మొక్క_యమరా 
వరియంచ కాక్క దాని కియగు పొరుగుల ననయగ్కా నాగార్జునుని కొండ, 

వరి లీ న బౌదవిత తీశిల్బమునందును జూపట్టును, ధిణ ధి 
యూద్ధచి త్ర ములుం౫ల యమరావతీచి త తృశిలాఫలకము లతిశిథిలము 

లయియుండట వరన మత శ్రుజీవ్యుచిత మయిన న చేవ, భూషహా శిర స్టా 

కాదులనుసటించి విశేవముగం చెలీసికొనుటకు పీలు శేకయున్నప 
కాని మోత తృీవ్యాపారమున నుపయోగింపంబడుచుండిన యాయుధను 
లను చి శ్ర ములను జాచి గుర్తింపవచ్చును. ధనుస్సు, బాణమయ్ము ఖడ్డము 

. జాలు (ఇందు సామాన్య ముగ( “గానంబకు కడుచిన్న రకము 

డాలున్కు మనుష్యునియంత యెత్తుగల చద్దరకము డాల్లును గూడ 

గలవు, చక్రము, చిన్నయిీం టె, బల్గెము __ ఇని యానాండు 

వాడుకయందుండిన ముఖ్యమయిన యాయుధములు, ఒం మెలుతాడ 
యుద్ధర ంగమున వాడుకయం దుండినట్లు అమ రావతీచి త (శ్రుశిల్బమునుబట్టి 

తెలయామన్నన 

- కట్టడములు = అమురావశీచి త (త్రుశిల్బమును - ' బరిశీలీరచిన 
యెడల మన కందు సామాన్యము లయిన ప్రూరిగుడిసెలు మొదలు రాజ 

హర _ర్భష్చముల వణుకును 'గానవచ్చును, మట్టితో గట్టిన 'గడిసెలమీంద 
నిప్పటేవలెనే 'జమ్మ, అవురుగడ్డి మొదలయిన రకరకములయిన పూరిని 

_గప్పువారు, ఇట్టి 'పూరిసడిసలలో చుట్టుగుడిసెలును, సమకోణముగ. 

నిది రి, ంపణుడుచుం 

శుయోజనమును జాప్రటచేత. 

కమునకు దెచ్చుచు స్తు సూప ప్రొకారములవలె నున్న వి వి, గోలీ మొదలగు స్థలములయందు కొంచె మించుమించుగ నాకాలమునననే | - 

| లమర్చువారు. 

30౮౩ పము 

| దీర్చి న గుడిసెలును గాడ కలవు.  ఇండవరకము గుడిసెలకు లోపలికి 
శాలి వచ్చుట శేరా టుచేసి సిన జాలకోణు జ లగూంగ్దుహూడ శిల్ప యనం. సూడ 

వచ్చును. “పేదవారు సడినలయం చే కా(పురము చేయువారు. ఇట్టి 
పూరిగడిసేలతోం గూకిన చిన్న పల్లె కయినను చుట్టును (ప్రాకార ఫునోడ ప 
యుండెడిది, ఈనోడ (ప్రాయికముగ గ్రైకు్థులు . సాముదాయికము 

మో(దం గట్టిన దసటచేతిం గావచ్చును. సాధారణము? నిటికలతో 
జెడెది, 

గుడిసెలకుం వివపం, క*పుర ముండువారిస్థితికి. దిగినట్టు నాధా 
రణ గృహములు మొదలు అంతే స్తులుగల మేడలును, మిద్దెలును రాజ 

భవనములును గూడ నుండెకిఏ. ముందుభొగమయున మిద్దెలుగల మేడలు 
కొన్ని, రెండంతస్తులవి మూడంత స్తులవి కొన్ని శిల్పయునం జూడ6 

"గలము, వీథిలో జరగువివయములను చూచుటకు వీల ఫనట్లు ముందు 
వై పున గొన్ని మేడలకు వసారా లుం డెడివి, 

ముల యాకృ్ళతిని (Horse shoe) వాతాయనము లుం డెకివి, "పెద్ద 
యిండ్లకు నింటికప్పుకొనఫౌగ ములును అట్టి యాక్ళతిని దీర్చుట 
కలదు, ఈ ద్యానవనముల నంటి చలువ చప్పరము లుండే కివి, ఉద్యాన 

వనములందు జనులు కూర్చుండుటకు చే(టి పార రాత్రు లందు 
వలెనే శిలాఫలక ములతో. గాని దారువునో(గాని నిర్మి ంచిన వీ 

లుం డేను, వీనిలో గొన్ని టికీ జనులు కూర్చుండునప్పుడు వెనుక 

మేడలకు , గ్వూర్టి పులాడ 

కానుకొనుటక్రు కములుకూడ నుం'డోడివి, 

కొన్నికొన్ని యావరణ' ప్రుగోడలు 'దారుమయనిర్లాణములను జ్ఞాప 

చ్రాము ప్రా పాకార 

ద్వారములును, విలాసద్యారయులును ( Gate-ways ) తోరణెంకోలి 
తములు, ఇట్టితోరణము లొకటికాన్కి శఅెండుకాన్తి మూండుకాని 
యుం డెడివి, దుర్దముల చుట్టును, నగర ములచుట్టును గొప్పప్రా పాకారము 

లను దీర్చువారు. “వీనిని నడచి లోపల చె వేశించుటకు "పెద్దద్వారము 
లుం టజెను. ఏకద్దుర్హ, , నగర ద్యారకుద్యముము మ్క్కి లీ యె త్తయినవి, 
వీనియో గృ భాగములు చె వై క్యవా తాయనాకృతిని పొంది రక్షకా-గారము 
లయి తనర్పుచుం డేను, చ్వార కుడ్య ముల లో పలీకొనఫాగములందు 
ద్వారమునకు జై చెని తోరణములవలె ను త్తరవాసము ( ౨౭11532665) 

వీనిపార్మ పభాగమ: లనుగాడ రతుకాగారములవ లె నే 
వైత్యవాతాయ నాక్ళతిని దీర్చుట వాడుక, .. 

బౌద్ధ _్రార్భనశాలలయిన చై శ్యాగారయలున, స్తూపములంను గాక 

గంధకుటు లని, ఫుణ్యశాల లని . పేరొందిన దేవాలయములు కొన్ని 
యం జెడివి, ఫీనియందు చిన్న న్తూపమును గాని బుద్ధపొదములను గాని 
సట్టి. 'పూూజించువారు.. “వీనిని సమకిోేణాక్ళతినో, చేతురసా స్రాకృతినో, 
వృత్తాకృతినో నిర్మించుచుండిరి, వృ త్తాకృతిగల యిట్టినిర్రాణము చుట్టు 
నధి ్థానకుడ్యమును, దానిమౌంద _స్థంభ్రములు నుండే? పని 'ఛ శ్రాక్యతి 

గల. విమానముతో నొప్పుచుం'డెను, ఈవిమానముపార్శ్యుమలందు 
స్తూప హ్రా కార పరీకల్ప నలును చైత్య వాతొయ నపరికల్ప్చనలును కంగా 



వేంళ 

రముకొజుకు రచియించువారు, నిర్ణాణము వృ త్తకృతిగల దయినయెడల 

గు ఖెగమున సొకశళిఖర ము నిత రాకృతుల నున్న యెడల నాలుగుశిఖ్సి 

లన, యంత కక్కు_వసంఖ్యగనో యుంచుటయు సంప్ర 

ముగ నుండెను. చైత్యశాలలు గుజ్బనవ్రూూాడను:లయాక్ళతి న నుం డెడివి, 

బాద్ధభికువు లశేకులు వచ్చి నివసించి యధ్యయనము చేయుట 

కనుకాలమో లయియుండవలసిన వగుటచేత బొద్ధవిహోరములు సాధార 

ణముగ స్తూపములకును, చ్రైత్యాగారములకును 'సమాపమునం దుంజె 

డివి. పెక్కు_గదులతో శోభిల్లు నిట్లినిరాణములందు వందలకొలంది 
చాద్ధభికు వులు నివసించుటకు సౌకర్యము అండెకి వి. ఈనిన్యాణములు 

వృక్తాకృతినో, _ చకుళ్శాలవిధమున సమకోణాకృతినో, "చతురస్ర 

ముగనో యుండును. చతుళ్ళాల ననుకరించు నట్టిిర్తాణము నడిమిభా 

మున మండువావిధమున ఖాళీస్థల ముండును. ఈ 

మున అశ్వత్ధవృ కుమా కాని, దానినిబోలి నొ ప్పనీడ నొసంగు మటీయొక 

వృక్షము కోని నుండుట వాడుక. దరుక్నాంరీతిని, చకుర స ప్రముగను 

నిర్మా తములయిన విహారములందు ఏనో యొక ప 

నసగృహముగ నుండును. మిగిలిన మాండుప్రక్కలనున్న శాలలు "పెక్ర్రు_ 

గదులుగ విభ _క్షములయి ఫీకుంకావాసమున కనుకూలము లయియుండును. 

ఈగదులద్యార ములు లోపలంగల ఖాళీ ప్ర,దేశమువై సే కాని. వీథివై 

పుండవు, ఒక్కాక్కాగదికి గాలీ వచ్చుట కెగువను వైత్యవాతాయ 

నాకృృతిని గవాకు ముండును. వీథివై పుననుండీ చూచివచో నీవాతాయ 

నము లొకచక్కంని మాలికవలె నయనపర్వ మొనరీంచుచుండును, చతు 

శాలల ననుకరించు మూండంతస్తుల విహారములుకూడ అమరావతీ 

చితృశిల్పమున( గానవచ్చును. 

చుక. నున్న శాల మహో 

 జేవభూషాదులు :-- అమరావతీశిల్బచితృములను బరికీలిం దిన 
యెడల చేవభూహిదుల ననుసరించి శిల్చి తీర్చిన ఆయాతరగతులవారి 
సితిని నిర్ణయింపవచ్చును. ఇట్టివారిలో ముందుగ "రాజుల వేషాదులను 

గుణించి విచారింతము, 

భూవ.ణాలంకృత. మయినశిరోబేస్టనమును గాని ధరించుచుండిరి, 

శిరో వేస్టనమును పార్శ ప్రభాగములకు కోరకొప్పు వచ్చునట్లు ధరించు. 

టయ గలదు, "పెక్కు విధము లయినకర్ణా' భరణ 

ములను ధరీంచుచుం: డిరి. అర్వా వీనశిల్చకా(స్ర్రవిపాతము లయిన మకర 

కుండలములును, ప త్రకుండలములును ఈరకములలోనికొన్ని టిపరిణా 

మములే, చేతులకు కంకణములను శేయారములన్ను .కంఠమునకు 

హోరములను ధరించుచుండిరి, సన్నవలి పెంపుమల్లు సెల్లాలను కుచ్చెళ్లు 

పోసి బిళ్ల గోయి . పెట్టి రకరకముల 'నందమయినరీతుల6౬ గట్టుచుండిరి, 

కోట్టి నదోవతిమియద నడుమునకు( జక్క_నియు ర్హేరీయములును శృంగార 
 మొలుకునట్లుచుంగులు వదలి ముడివేయువారు, కటి బంధముమ 

_. భరించువారు.. . 

శాజులకను, రాజకుమారులకును వేసాలంకరణములయం ' 

ఆకాల ఫువారు. 

ఇెష్టవ 
వ్య'త్యాసము "కానరాదు. రాజకుమారు లెప్పుడును కిరీటమును. గాన్ని | 

డాయ. 

సృదేళ ముమభ్య భాగ 

_శ్రాయువాండు ; 

ెద్దకిరీటములను . గాన్కి చిన్నమకుటములను గాని, దోవతి 2 రించి, 
ని ధరం 

భరించినప టీలను 

అనురావతీస్తూప 
చిన్న మకుటమును గాని డాల్పువారు కారు. రాజకుమారు లుక్షీషమును 
చిత్ర తే మయినరీతుల మిక్కిలి సొంపుగ రచియించువారు. రూససంపద 

యం, దీరాజకుమారు లెస్పుడును యౌాననవంతులుగం గనంబకుసట్లు.. 
శిల్పి తీర్చుచుం దెను, 

ప్రభువుల వేపధారణముకూడ కొంచె మించుమించుగ రాజ... 

చేసమును బోలియేయుం డెడిది. ఎటు 'వచ్చియు వీరికి మకుటాదు 
లుండవు,. తలపాగాలను చక్క_నిరీకులను జుట్టు వారు, 

మం క్రులవేవము రాజ, ప్రభువేవమున కించుక భిన్న మయి 
నది, మం క్రో లం త్తరీయమును చయట్టోప వీతమును ధరించుఫక్కి_ని 
వ ల్లివాటుగ చెసేకానువాు. ఉప్తీనమును ప్రు ఇప్పటి పార్ళీకుళౌయిల 

నలె నిలువుగ6 దీర్చి. ధరించుచుండిరి, కొ న్నికొన్ని రంగములందు 
మంత్రుల కుష్తీను మే కానరాదు, వీరికి కుఆడలాదులును లేవు, బిళ్ల 

నోంపీ సెట్టి 'దోవతిని ధరిం చువారు. 

సమీపమున నే. యించుక దిసవను 

నావీను( 

మం తికి రాజసింహోసనము 

పీళ ముంజెడీదె, . తత్చీఠమున 

రాజాజ్ఞ లను శాళప త్ర ములమో6ద 

రాజకీయ లేఖలను (తాళ్గస 

నవ రాజునకు జదివి వినిపించువాండు, 

డయి యితడు 

ర్ల తృములమోరు వ్రాసి 

అ్రాహణులకును, యకులకును భూపుణము లుండవు, యతులు 

చెక్కు రీతుల నేయునారు;. గడ్డములను సెంచి' 

సెక్కు_రకముల వానిని పరిష్క_రించువారు, చ్వాస్గాణులు క్రొండబు 

శిరోజములను “పెంచక దదగ్దజగ క్తిరించెదరు. యతులున్కు జావ 
ణులును సూశ్రాకృతి రై యెనయజ్ట్ో ప వీతమును గాని దానికి బదులుగ 
యజ్ఞో ప పపీకధారణపద్ధతిని కృష్ణాజినమును గాని ' ధరించుచుండిరి. 
యతులు నులయా శ దేశీయులపద్ధతిని దోవతిని గట్టువారు. బ్రాహ్మణు 
లలో6 గొంద. _ అంగవ్యస్ర్రములను . మోడాలివలశే వచ్చునట్లు 

కట్టుటయు. శిల్పుమునం జాడ (గలము, 

జటాధభార ణము 

బౌద్ధభికువులు ముండితశిర స్కూలు. తమిళులపద్ధతిని లోపల 
పెని. యజ్ఞోప పవీత ధారణపద్ధతిని టీలనుండవజికు . 

నుండు 1 సంఘాతి) ని  వలెవాటుగ ధరియింతురు. నీ రొకొకకప్పుడు 

గాంధార పద్ధతి నీసంఘాతి. నొడ లంతయు. గప్పునట్లు ధరించు టయు. 

గలదు, వీట భూవణరహీ తులు, శిల్పులు బౌాద్దభితువులను జ్యోతిః 

పృథభారహి తుం డయినబుద్ధునిమాడిరీ నే శెక్కచుండిరి, 

యోధులు శిర స్తా ఇములను. ధరించు చుండిరి, _ మోధులకు 

భూసుణము లుం జెడినిక్ప, వీరు దోవతిని చుంగులు వెనుకకు విజిచి 

కట్టి పెజామావలెం.. గానవచ్చునట్లు ధరిం చుచుండిరి, ఒకొక)... 

'శాలిబంటునకు నడుమునకు కొంచె మెగువను నూడు విడివిడివరుస 

లుగ చుట్టి కట్టిన పట్టీలను, వేయుకోట్టువలె “క త్రిరికోలు ” విధమున 
ఉండెడివి. నడుము నకం జుట్టి కట్టినమాయడు 

నరుసలపట్టీలును పురో భాగమున _ *కత్రిరికోలం విధమున ధరించిన 
పట్టీలున అశాలపుశాలిబంటుల లాంఛనములుగ౬ గనిపించును, నేనా. 



అమరావతీ స్తూపము 

అమశావతీ శిల్బముననుండీ : ఉఊవ్షీప వేణీ బం ధాలంకారములు 



. అమరావతీశిల్బముననుంటి.: రథ కురగాలంకారములు : యోగవేషాయుధాదులు 
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అమరావతీ శిల్ప ముననుండి ; శేణీబంధాలం కారములా 

జు 4 



అమ రావత్యుమాను ఊళ్వ్యరళత కము _అమరుక కావ్యము కో 

పతులు పృభువులమాదిరిగ చవేవధారణము చేసీ అశ్వాయాథు లయి 

యరు అసవారు. అమరావతీ ప్రాంతమున 'నాంధ్రరాజాస్టానములయందు 

విదేశీయయోధులుకూడ నుండి రని అమురావ పఠీల్పముస వారీకి( దీర్చిన 

దుస్తులను బట్టి యూహీంపవచ్చును, ఈ విచేశీయయోధులు పొడు | ' 

గయిన యంగీలను తొడుగుచుండిరి, 

వి బేళములనుం డి స్థానిక కళాజాసానములకు వచ్చురాయణారు | 

లను వారు ధరించు పొడుగమున కంచేకములను బట్టి వేర్చటీచి చూప 

వచ్చును, _ వీరు ధరించుదోవతిమో6౦ద కంచుకము  మోంకాలివజకును 

వచ్చును, పీరు నడుమునక్రు కటిబంధమును ధరించి యందునుండి ఖడ్డ 

మును చే లకేయువారు. ఈరాయబాగులలో 6 గొంది కుష్త్షీవ 

ముండును 5 కొందజ కుండదు, 

దాసజనము మోంకాలు. దిగని విన్న పంచె కట్టి నడుమునకు 

రునూలు చుట్టు చుండిరి, సేద్యము నేయునప్పుడు కృషీవలులు పంచె 

కుచ్చెళ్లు వెనుకకు విలిచి. కట్టువారు. 

నడిమితరగతులవారు దుస్తు లిప్పటివ లెనే ధరించి కొండసిగ 

లను, ప్రక్క సిగలను దీర్పుచుండిరి. 

కటిభాగమునకు సెని నన్నలుగం జూపంబడినను . దెభవభాగ 

మున లకు వృస్త్రభార ణ ము౦ెడిది, వీఠు బహువిధాభరణ 

ఛూషితలు, వీరికర్ణములకు కుండలములు, చేతులకు కంకణ, శేయూర 

ములు మెడలో తౌరహారములు, మొలకు, మేఖలలు -కాలీకి. 'నూఫుర 

ములు “సుం ెడివి. కొన్నికొన్ని 'త్రచిత్, త ములకు కాలి కొకొ,._క్క. 

నూ పురమును రెండేసి నూపురములునుమ్మాత్స త మే యున్నను బాలజతల 

నూవురములతో నొప్పు మ్రీచిత్క త్ర ములనుగగాడ అమరావతీశిల్చమున 

గాంచలలము. ఇట్టినూపుర ములలో 6 గొన్ని టికి. మువ్వలుకూడ 

గలవు. చేడు దకి ఉహీంమాదేశమునందలి యాంధ్ర, కర్లాట్క తమిళ, 

మలయాళ టేశములందలి శ్రీ 'లెన్నెన్ని విధముల దమశిరోటెములను 

బరిహ్మా-ర మొన ర్హుకో యన్నన్నివిధముల్క ఇంక నంత కక్కు._వ 

రీతుల నమరావత్మీ స్క్రీలు శిరోజములను సొగసుగ పరీహ్క్లరించుకొను 

చురడినట్లు అమరావతీశిల్పచి త, త ములనుబట్టి "తెలియలగలదు. రాణు 

లును, గొప్పయింటి యాండు?పడుచులును పాపటబొట్టువలె నుదుటి 

మో €దికి వ్రేలాడు. న కివిధమయిన యాభరణ మును. 'ధరించుచుండిరి, 

వేశ్యలు నూలుక్రుణాొ యలను. ధరించుటకూడC గలధు, _అమరావతీశిల్ప 

మున( దీర్చిన నృ స్త్రీలు గొప్పవా రయినడి, కొల6దివా రయినది వారివేవ 

భూ హిదులనుబట్టి యే. నిర్ల యిం పవ చును. 

| అమూనతోల్నమను శానవచ్చు యేవ, ప 'తిమలను గాంచినచో “ 

శృంఛారములమింద' ' ఇెంతటిలమ్య 

_ ముంచువారో విశదము కాయలదు, అమరావతీశిల్ప మాం ధృ భూమిని 

పృతివ్యలను 'సముపార్టి రించి. 

నది . ఆధునిక సభ్యశానంస్కృకులు సౌందగ్యాలం కారములవివయ | 

ప శ్రిపరికామమును ఇస్ఫటికి | భమారవి. శెండుబేల 

క్రళామయము కావించి యాం ధ్ర లకు శీ ర్సప 

న మున c గలిగించీన ధ్ర 

“రా. 

కారగ 

యంతఘుం 'బూర్యమ రచింపండిన దని. నున మూహీలపవచ్చును, 

సంవత్సరముల క్రి, కిందట ర్రేకత్తి విలసిల్లీ న అమరావతి ఆంధ్ర కళ 

' యందే నయసనోచర మగుట ఆళ్చర్యజనకముకచా ! 

[టి యకొ, రా. .] 

పమాణ ? ఫ్. ధ్రమాణ గ్రంథములు. 
Burgess — Topes of Amaravati and Jaggayyapeta. 

F ergusson — Tree and serpent worship, 

T. N. Ramachandran — Goli Sculptures, 

. R, Chanda — Some unpublished 

inscriptions, (Ep. Ind., Vol, xv 9, 2కి), 

 Amaravati 

అమరావత్యు మామ హేశ్వరశత తకము ___ విశ్వనాథ 
కామ య్యకృతేము. తెలుగులో చ్రైయయబడీన శివునిస్తోక్ర ము, 

అనురి మైకేల్ శ్ర క, ౧౮౦౬ = ౧౮౮౯) ఇటలీ 
దేశపు చరిత శ్రుకారుండు. పౌర_స్ట్యభాపావేత్తు రాజకార్యనిప్రుణుండు, 

ఇతండు ౧౮ 53౪ లోను; ౧౮ర౧ లోను చరిత్ర, తగ గ్రంథములను గొన్నిం 

టిని ప్రకటించెను. పీడిలీ సం బంధముగ నితడు కాసిన (గృంథమందలి 

రాజకీయాధిప్రా పొ,యమునకు చెజుచి యప్పటిదొరతనమువా + రా గృంథము 

నణ(గ౭ద్రాక్క యత్నించిరి, తగ (గృంభము నాతడు ఫ్రాన్సులోని ప్యా 

రీసు సుపట్టణమునందు మాతు రుత ప్రశటిం వెను, దూరం లో స్పిన్సీల్రీ 

దేశమున (ప్రజలు తిరుగంబడినప్పు కడు ప్యారి సుపట్టణమునకు 

బోయి కొన్ని సంవత్సేర ములవణకును విచ్యాప, సంగములతో కాలము 

గడపుచుం జను, దేశో చారకందైన శ్యార చాల్లీతోం ౫లసి దేశసేవ. 

చేయవలె నని. యిీలేండు ౧౮౫౯లో మరల ఇటలీ జేళమనకు 

నచ్చెను,. ౧౮౬౧లో సెచేటొసభా సదు ( డయ్యెను, ౧౮౬౨-౮ కాల 

మున విద్యాశాఖకు మం త్కెగ నుండేను, కొన్ని సంవత్సర ములవ జికును 

సెజాలోన్సు తరువాతేను స్థారెన్సాలోను అరబ్బీభావకు మహోపా 

ధ్యాయులడుగ నుండెను. 

'అమరుక కావ్యము _ వ నాయకానాయకుల శృంగార 

చేష్టలను. వర్ణ ంచుసట్టి యొకచిన్న సంస్కృత శతకము. ఇది అనురుక( 

డను కవిచే రచియంపంబడె నని కొంద అందురు, 'మటీకొందబు . 

ళంకారాచార్యులు కామళా(స్త్రము . ' నభ్యసించునిమి త్త త్రము. తనళరీర 

మును విడిచి యొకచోట నుంచి చనిపోయిన అమకరుకుల. డనురాజు 

"యొక్క శ్రరీరములోం ద్రువేశించి. ఆతని భార్యలతో. -విలాసంబును 

సలు వుకాలంబున నాతయ చ్ర్రనీనట్రి కావ్య మిది యని శెప్పుధురు,. 

ఈ'యమరుకుం 'జెవడో. నిశ్చయము గం జలియ'లేదు. ౯వ కశాద్దీ 

యం' దుండిన . అనందవర్థసోదార్యండు. తనధ్వ న్యాలోక నును ఆలం 

(గ్రృంథమునందు". ని౦దలీశ్లోకముల. నుడాహరించుటనే.. నీయది 



చెండు 

ఇందు అర్జున దేవ, రదృమదేవ, సూర్యదాస్క శేసరాము 

"పెదకోమటి వేమభూ పాలాదిర-చిత ము వైనవ్యాఖ్యానంబులు 

పెక్కు_లు . కలవు. వీనిలో 

వీటిలో క్రీ శ, ౧౮౦౦-౧౪౨౦ వజకును రాజ్యము చేసిన రెడ్డి రాజు. 

ఈ కావ్యమును తాళ్ళపాక వేంకటేశ్వర దీ క్షీ కులకుమారు.డెన 

తిరువెంగళప్ప తెనిగించియున్నా(డు.! ఈఫాషాంతరమందలి పద్య 
ములు రసవంతములంగ నున్నవి, ప్రృతిపద్యమునకును పూర్వము 

వ్యావహారిక భౌపులో వననరూపమైన యవతారిక గలదు. దీనికి సీ 
పద్యములతో చేయబడిన మతియొక భా షాంతరమును గానవచ్చు 
చున్నది. కాన్సి అది యంత సరసముగ లేదు, గృంథకర్త యెవండో 
తెలియదు.2 దీనికి 'తెనుంసన పతి పదార్థము ర్రానీ వేమభూపాలుని 

కృష్ణం 

గారు సృకటించియు న్నారు. 

మెద్దియు నిప్పుకు .కానరాకున్నను ఒకప్పు డీతండు గొప్పయాం ధ్ర 
కవిగా బరిగణిం పంబడు చున్న ట్లీతని నితరకవులం స్తుతించుటచే6 
'దెలియుచున్నది, ఇతనిని మెట్ట మొదట స్తుతించినవాండు ' ఛందస్సును 

రచించిన అనంతామాత్యుడు, ..తనచే రచింపబడిన “భోజరాజీ 
యమునందు. బూర్యకవులను స్తుతించుచు ఈ సే శెన్నిక కెక్కి 
నట్టి యమ శేళ్వరు€. 4 ....... చలంకు నని చెప్పెను, అనంతామాత్యుడు 
పదునై దవశళ తాద్దిమభ్యమునందు (క్రీ. శ, ౧౪౩౪) నుండినవాండు 
(చూడుండు, అనం తౌమాత్యుండు, కావున. నమశేశ్వరు(శు ౧౩ లేక 

౧రో-వ శతాబ్టివాండై యుండనోఫు. ౦ క్రీ ఈ ణాఖీరామముి అనుగ (గ్రంథము 

నందు వల ఇ భరాయకవి 6 చిముప్రూయడి యమరాధిపు6 దన్నరు. 'సత్క__ 

వీశ్వరుల్ ” అని చెప్పి యీతనిని గొప్పకవులలో. జేర్చెను, వల్లభ 
రాయనికాలను (క్రీ, కే, ౧౪౨౦ అని యందురు. ౧౬-వ శతాబ్ది 
యంతేమువా౭ండైన ట్టుమూ ర్తి రి 6 సరసభూపాలీయము "నందు నితనిని 

6 శ్రునాభునిపదప్ర,సి విద్ధధారాశుద్ధి, _యమతశేశ్వరునిసహ్మ్యస,ముఖదృష్టి 9 
యని నుహాకవులతో సాటిగం బొగడియు న్నా (డు. ఇట్లీకవి సూర్య 
కాలమునందు నన్నయ తిక్కన శ్ర, నాథాదులతో. సమానముగ 
స్తుతింపంబడుచుం జెను,  పదునాజవశళీతౌబ్దియంతమువబజికు నీతనిచే 

— ఒక యాంభ కవి, ఇత నికావ్య 

రచింపబడిన క వికృమనేనము ) అను కావ్యము వాడుకలో నుండి వను 
నట్లు స్పష్ట ముసచున్న ది, పదు నాజవళతాబ్లి వాండగు జగన్నాథకవి. 
యనునాత(డు వేలటు' వేజుకవులవర్షనములను. సంగ్రహించి ప్ర బంధ 
రత్నాకర మన్న కావ్యము నొకదానిని సమకూర్చెను, 4 అండు సమశేళ్వ | 

పెదక్రోమటివేముభూపాలుడు కొండ | 

, 'సటించి కాని, 

' యేమియు చెలిసికొనుటకు వీలు లేదు. 

వ్యాఖ్యానముతో నిటీవల బ్రహ్మశ్రీ, వేదము ౨ వేంకటరాయశాస్త్రి 

శంకరాచార్యులవారు వా 

రుని “వ్మికృమనేనము లో నుండి. ౫౦ పద్యములకం చు "నిక్కు_డు 
పద్యము లుడాహరింపంబకినవి, ౧౮వ శ తాబ్దిమధ్యమం దుండిన 
కూచిమంచి తిమ్మక విర చిత సర్వలకుణసార సం గ హమునం దమరేశ్వరుని 

విక్కమనేనముననుండి యొకపద్య యు నిచ్చియున్నా(డు. ఆత 

దీ కంథయును స్వయముగం జూాచియే వ్రా"సినో లేక యితర, గృంభ 
మురయందుండి గృహించెనో 2 ఎట్టయిన చేమి యో మనవి 

యొక్క వృిక్కను నేన కావ్యము ౧౮-వ కతాబ్దెమండి తెలుయసదేశయున 

లోేపించినది, ప్కుబంభర త్నాకరయులోే నిందుండి ౦-౬౦ పద్యము 

లీయంబడినను అన్నియు వర్ష నములు గనుక, (గ్రుంథవిపయ మును 
యందలి నాయికా నాయకులనుగటించి కాని 

అమర్థ ణుందు — (నూ, వం) శ్రీరామచంద్రుని 
ప్ర తై (డన కుశునిసంతతివాలైన నభునివంశ్రమానందుం బుట్టి నసంధి 

యను రాజు యొక్క_కుమారుండు, ఇలేనిఫు తని ఫర మహస్మ ౦నుండు, 

అమరు ర (డు శు కాణనార్యు నియొక్క_ యిద్దజు 

పు కలలో రెండవా(డు, 

అమల ఎ చె వై పస్వతమన్వంతర మందలి అత్రిబుపి.యొక్క్ల 

కన్య, ఈ మె మిక్కిలి (బృ బృహ్మనిష్టా గలది, 

అమలవాడు __ గంజాంజిల్లా . తెక్కలి తాలూకా 
యందలి జమికా దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య 3,౧౫౭. (౧౯౩౧). 

అమలానం౦దు(డ_.. ౧. అనుభవానందుని శిష్యుండు, 
ఇతడు “శా స్త్రదర్పణము? (బ్రహనూ తృములమె భావ్యము) అను 

గృంథమును రచించెను. అమలానందుండు ౧౩. -వ శతాబ్టినాండు. | 

క్ళక్ల యాదన్చని యాస్థానమున నుం డేను, 

. ల డ్రి క, ౧౨౪ఈ౭-వ 

సంవత్సరమున దేవగిరిని. బాలించిన కృష్ణభూపాలుని సమకాలికుండు, 

(వా సీన వేదాంతనూ త (క్ర భౌన్యుము నకు భామతి 

యనుటీక కలదు. దీనిని రచించినవారు వాచస్పతిమి కులు, ఈభామ 

తికి మరల వ్యాఖ్యానరూప పముగ నమలానందుండు బేదాంతకల్పతరు 

గ్రంథమును లిఖింఇెను. ఈయన గొప్పవేదాంతి, 

 అమలాపురము 
తాలూకాకు ముఖ్యస్థ స్థలము, 

౨ క్రీ 

— ౧. ( (గ్రామము), అమలాపఫురము 

జనసంఖ్య ౧4 ౧౬౩ (౧౯౩౧): 

1. Triennial Catalogue of Manuscripts in the Oriental Manuscrpit Library, Madras 1910- n to 1912-138, 
2 మక R. No. 17. లై చ్రరీలోని నెంబరు శె, రో౧౭, ee 

శి హత | మొనవల్లి రామక్యష్ణకవిగారు శ్రీ క ఢాభిరా మమును యె కటించి" 'యందలీపీ కికలో Sy ంథము కీ, గిరో౨ం లేయా 
రచిత మెనది ? అని వ్రాసినారు. కాని. యోాక'వి కాల మింకను నిశ్చయమసం "దెలీసీ సికొ నవలసియున్న ది, 

పృతి తంజావూరు పు _కభౌండాగారమునం ._ దున్నది, 4 ఈ గ ద్రంథయయుక్క. ప్ర 

లో 



అనులుండుఎఅమానిగంజ్ హాట్ కండే 

అందు మగవాం డు ౭,౮౧; ఆండువాం డ్రు, ౭3౫౮౨ $ హిందువులు 
౧౪,౨౦౦, మహమ్మదీయులు ౬.9. కస వులు ౨౭౭. ఇక్కడ 

వస్త 

నుండు అధికారులు ;___ తహసీల్దారు, స్రేవనరీ సబ్ మ్యాజ స్ర్రేట 

(ఆజ 
రాదారి బంగళొ స్వ చకజాలనై కారొసేవ.న్ విశాంతిగ్భృహమాు, 

లోకల్ ఫండు ఆసు పృత్సి హైనూ్కూ్యూలు. కలవు, 
మహేంద్రవరమునకర ఆగ్నోయదిక్కు_న 3౫. మైళ్ల దూరమున ముఖ్య 
మయిన లువమాంద నున్నది. 

డి సీ క్ష మునసబ్బు సబ్ రీజి స్థ రు. ఇచ్చట జక పోలీసుస్తేవక్కా 

ఇదె రాజ 

౨, (తాలూకా): తూర్పు గోదావరి 

జిల్లాలోని ఒక తాలూకా. దీనివి స్తీర్ణయు 3౬౭ చదరపుమెళ్లు.. ఇందు 
మొత్తముమో: ద౧౦౭ శ్రామములు కలవు. వానిలో ౭౬ గవర్న మెంటు 

_ోనుములు, ౨౪ జమికాదారీ గ్రైనుములు, ౬ ఈనాంగ్రా మములు. 

ఈశాలూకా ఒక. తృొభుజమువలె నుండును, సోచావరీశాఖ్లలె న వసివ్య 

నైనలేయము గౌతమి యను నదులక్రున్కు సముదృమునకును' నడుము 

నున్నది. ఇందు నగరములంకయుం. గలదు. ఇది యంతయు 

నోచవరీన ది యొక మధ్య జెల్ టాలోనీఫాగము. ఈ తాలూకా 
లోని విశేవభూములం పంటకు మిక్కిలి అక్క_జకు వచ్చునట్టి జండు 

భూములా. ఇందలి జనసంఖ్య 5, FF 6౮౯ (౧౯౩౧). వీరిలో 

౧3౨౬౦౧౯ మంది. పురుషులు గు కి 3, 080 మంది తళ? 

గోదావరిజిల్లాలో అన్నీ తాలూకాలకం"టు నిందు ఎక్కు_వ 'జనసమ్మ 

ర్బము కల దని చెప్పవచ్చును, ఇంద లీజినులలో 00 3స్ణరు మహన 

పేయులు, రాళోకి నుంది తే స్ప వులు మీగిలినవారందటును హీందువులు. 

ఇందలీ పల్ల పుభూము లన్నియు కాలువ పాజుదలవలన భలీం 

చును. అయినను అ-చ్చటుచ్చట బావుల క్రిందను వ్యవసాయము చేయు 

చాచారము కలదు, పురాతనకాలముననుండియు ఈ తాలూకాలో 

పెద్దపెద్ద బావుల క్కి ంద తోంటలు మొదలై నవి పండించు నాచారము 

కలదు. కొన్ని పురాతనములైన బావులను జైనులబావు లన్కి రెడ్డ 

చావు లని అచ్చటి జనులు వాడుదురు, పూర్వ కాల మచ్చట జనులు 

నివసించి రని చెప్పెదరు... అచ్చటి జనులు ఈబేశము పాంచాలదేశ 

మనియు, అమలాపురము డానికి రాజధానిగ నుండె ననియు చెప్పు 

దురు. శారతమునందు. వర్గీ ౦ప6బడిన పాంవాలదేశ నిది 

గా దనుట నిశ్చయము, ఈ తాలూకాలో వ్యవసాయమే. ముఖ్య 

వృత్తి. ఇదివణుకో ' “బేవాంగసలు బట్టలను నేసి. యితర దేశములకు 

బంప్రచుండిరీ. .. కాని చెండమూడిలంక శేవుయిక్క. _ : పృముఖతీ 

తన గై నప్పటినుండియు ఈ వ్యాపారము నశించినది,  బెండమూడి 

లంకలో రA౧-వ సంవత్సీరమున ఈస్టు ఇండియా కంపెనీవారు 

వర్తకము నిమిత్తము ఒకగిడ్డంగి (Factory ) కట్టిరి, యెంచి 

నేనాని యగు బుస్సీ ౧౭౫౩ లో దానిని స్యాధీసపయుచుకో నెను. 

క్రాందూర్లు యుచదానంతేరమున మరల: నది. కంపపనీవారికి. స్వాధీన 
ఢి 

మయ్యెను, _నీమబట్టలు వచ్చినతరువాత క్రమముగ _నచ్చటి వర్త ! 

కాని 

ధాన్యవర్తకము అధికముగా నుండును, ఇక్కడ ఇందు 

ధాని, కూర్పుఖాం దేశ్ జిల్లాలోని ఒకతాలరాొకా, 

కము తగ్గి పోయెను, ఈ తాలూకాలోని అంబాజీపేంట అను గ్రామ 

మునందు పశువులసంత జరగుచుండును. ఈ ట్రాంతోమును ఆంధ్రులు 

సాధారణముగ కోనసీమ యందురు. ఇందలి పేరూరు అను గ్రామ 

మున మిక్కిలి పూర్వకాలమునందు ద్రావిడ బ్రాహణులు కొందలు 
వచ్చి నివసించిరి, వారిని పేతారు, చ్రావిడు లందురు, నేదునూరు, 

ఆ త్రేయపురము ఆను గ్రామములలో జై జై నులక్రు సంబంధించిన జీర్ణ 

శిలాశాసనాదులు కలవు, 

5. బశౌరిజిలా 
అం 

గ్రామము, జనప సంఖ్య UA3, 

కుడి గితాలూకా 

యందలి 

ల్, విశాఖపట్ట్రణముజిల్లా గొలు 

గొండ తొలూకాయందలీ వ్రానుము, జనసంఖ్య ౧౩౩౨ 3౨ (౧౯౩ గః 

అనులుండు ___ దుష్టబుద్ధి యనుమంత్రి యొక్క కనివ్య 
పుత్రుండు (చూడుండుు చందృవోసుడు, 

అమల్ నామా __ క్రాందువులలోని చిత, పుడు 
లోనగునారింబో లె ముసల్గాను దేవతలలో నొందణు సంసారమలాగోని 

సక లకార్యములజా బితాలను వ్రాయువారు గలరు, ఈలాగున విరు 

చ్రాయావృత్తాంతమునశే అమల్ నామా యని పేరు, 

అవుల్ చే ర్ __ ౧, (Tw మము. బొం బాయిరాజధాన్ని 

తూర్పుఖాంటేళ్ జిల్లాలోని అమల్ సేర్ తాలూకాకు ముఖ్యిస్థలము. 

జనసంఖ్య ౧౦౨౯౪౮, ఇచ్చట ఒకమునిసీపాల్లీ కలదు, ఇక్కడ 

చ క్రిఫ్యాక్ట 
రీలు గలవు. సఖారాంచావా యను ఒక మహాత్తు(డు ౧౮-వ శతాబ్దిలో 

నిచ్చట నుండెను. ఆతని పేర నొక దేవాలయ మున్నది. మే ఇలలో 

ప్రతిసంవత్సరమును ఉత్సవము జరగుచుండును. ఇచ్చట నొక 'సబ్ 

జడ్డికోర్టును ఒక ఆసుప తి శ్రీయ శెండు చాలురపాఠళాలలును ఒక 

బాలీకాపాఠఇాలయు 6 నలప, 

౨. '( తొలూకా, బొంచాయిరాజ 

ని స్తీర్ణము 90 

చదరపు మెళ్లు, ఛ్రానుముల సంఖ్య ౨౨౮, జనసంఖ్య ౧౧౧౨౯౩. 

భూమిపన్ను రు, 3్కళ0,000, సెస్సులు రు. ౨౩,౦౦౦. తపతీ 

నదియు దానియుపనదులశ బోర, పాం జ్యా నదులును ఈతాలకాకా 

లోనిభూములకు జల మిచ్చును, ఇన్చటిక్ తోని ఆరోగ్యకర 

మైనది. ః వర మానము సంవల్భేర మునకు ౨౩౨ అం;సళములు, 

అ ఏను వసువు __  ఫుఠూరవునికొడుకు. పనికి విజయుం 

డని నామాంతేర మ కలదు, 

జీల్లాలోని ముఖ్య మైన పట్టువ _్రకస్థలము, ఇచ్చట విశేవ.జనులు 

కాంప్రర ముండరు గాని చుట్టుప పట్టులసున్న . మురి ర్లి చాబాదు, రాజహెహ్ి 
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జిల్లాలలోనుండి వర్తకులు పట్టువురుగులనిమిత్తము పట్టుదారమునిమి 

త్రయ వందలువందలుగా సంతకు వచ్చుచుండెదరు, ' ఎక్కు_వగా 

వర్తకము జరగుదినములలో ఒక సంతదినమున లక్షతాపాయలవ రకము 

గూడ జరగును, 

అమానిగుడిపాడు 

పురంతాలూ కాయందలి గ్రామము. జనసంఖ్య 5౮౪౦౦ (౧౯౩౦౧), 

—  కర్నూలుజిల్లా మార్మా 

అవానిచిరు నె ల్ల 

తాలూకాయందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౪౨౧౧ 

— నెలూరుజీలా ఆత కారు 
౧౧ య —_ 

అమానిజమ్హ్మలమడక ల గుంటూరుజిల్లా పల్నాడు 

తొలూకాయందలి ఈనాం గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౩౩ 2౬ (౧౯౪ ౧): 

అ మూ కాదాసు 

మామగారు. ఇతన్లికం డి యర్దునదా సనుచా(డు, అర్జునదాసునకు 
కొడుకుతో సరిపడ లేదు, ఆమాకాదాసు. తం డ్రిని - జంపీ రాజ్య 

మాక్ర మించుకొ నవలయు నని ప్రయత్నము చ్ యోడిపోయెను, 

తరువాత మరల నెట్లో త న్నోడించి తనఠతండ్రిపకమునం జేరి 
యూున్ననర సింగ దేవు నాశ్తేయించి రాజ్యమును 'సంపాదెంచుకొ నెను, 

౧౫|౨౬-వ "సంవత్సరములో అమాకొదాసు ఢిల్మీచక్యవ ర్తియగు బరా 
J) ఆం 

దూరుపౌకు యుద్ధమున సాయప డె 6 సం, గా,మషూ'” యనుబిరుదమును 
లో 

జం చెను, 

అవా శఆెడ్డిపా తెం నెల్లూరుజిల్లా కోవూరు 'తొలూ 
కాయందలి. శ్రామమ, జనసంఖ్య ౧రో౯క (౧౯౩౧). 

అ మా రస భు౭డు — ఓక బ్రష్మక్షి (చూడుడు 

భృగవు), 

అమా ల్ ___ బొంబాయిరాజభానిలోని ఒక చిన్న సంస్థా 

నము, దీని చి వైశాల్యము. ౨౦౦ చ, మెళ్గు, ఆదాయమునూ త్ ము ట్ 

3 చలే, జనసంఖ్య ఇంచుమించుగ ౫ వ లుండును, ఇందల్ప్ర జలలో 

చాలమంది. భీల్దులు,. 

అనూ ల. బొం'బాయిరాజభానియందలి ఒక క మిక్కిలి 

చిన్న సంస్థానము, 

5 అ మా వ సువు లా _ పిళ్ళ చేవతలలో నొకండు, ఇతడు 

మంచి ఇం ద్కియన్ని గృహము గలవాండు. ఇతనినిగూర్చి యో క్రి క్కిందికథ 

_- అచోద యనునామె యొక'పిత జీవతమానసళ తిక 
లదు: ఛి లి పు త్వ్రక 
౨మావసువును వలచి యితనిని లో బఅుచుకోవలయు నని ప్ర 

త్నించెను.. కాని యాప్రయత్నము వ్యర్థ మయ్యెను... అమావసు 

చామెను నిరాకరించినై చెను, ఈసంగతి' తక. నపీతృటేవతలు విన యతని 

ప్రవర్త రనబలను:నకు మెచ్చి. “యవ్వన్ఫద నతయ నిరాక రించినదినము 

అమానిగుడిపాడు- అవా 

పయ 

తమకు నుదిన మని నిర్ణ యిుంచుకొని అకూవసున్ర పేర నానాటికి 

అమావాస్య. యని. ఛీ దడీర. 

పితృ దేవతలు అచ్భ్భొదను మ _ర్త లోకమున జని న్మింపుమని శపిం 

చిర. ఆకారణమున నామె మతృ్య్యగంధియై. (సత్యవతి. యీలోక 

మున బుట్టినది, 

అమావాశ్య 

రూఫాంతరము గలదు, నూర్యచం న్ఫులకు పూర్వ, పళశ్చిమాంతర 

మేమియు లేక వా రిద్దజును ఒక్క_చోట నుండుకాలము. ఇదియే 

కృష్ణ పక్షమందలి ౧౫-వ తిథి. ఈదినమున చం ద్రుండు కానరాండు.. 

చంద్రునిక ళలు బహుళపాడ్యమినుండి తస్తచు తేస్టను అమావాస్య 

వా ఈ శబ్దమునకు అమావస్య అనియు. 

వజ ప్రార్థి ర్ లోపించును. పద్ధపాడ్యమినుండి యెకుు._చు ప్రార్థన 

ఈ విగేయగ చం దృకళలు “హెచ్చుటకును వణకు. పూరి రియగును. 

తద్టుటక్రును కారణములు విచారింతము, చంద్రునకు స్వతస్పి ద్ధమెన 

బేజస్సు. లేదు, భూమివలెనే ఆకండును నోరుని లేడను రు నే 
(పుకాళించును. చం చునియొళ్క_ యీేభాగమునందు సూర్యకిరణ 

ములు పడునో యది పుకాశవంతముగను, మిగిలిన ఫౌగము చీకటిగను 
ఉండును, గోళా కారమున నున్న చం ర్రుని-అర్ధ భాగ ముమింద 
సూర్యు. చెప్పుడు ప్మీకాశించు చుండినన్ను. చంద్రుడు భూమి 

చుట్టును, .. తనచుట్టును . : తిరుగుచుండుటచే ప ప్రకాశవంతం మైన ఆతని 
భాగ మంతయు మనకు అన్ని ససుయములందున కానరాదు, మనకు కన 

బడువెలుతురుగల ఫౌగమును. అనుసరించి చంద్రబింబము మన కొక 

ప్పుడు... .చిన్నదిగను ఒకప్పుడు పెద్దదిగను కనంబడుట యు, నొకప్పుడు 

చం ద ద్రకళలను జ్యూపుపటము.. 

కనంబడ డసందుటయా కట్టించు ఈ 

య్యమున - చం ద్రునికళల వృద్ధిషయమల్లు. శెలిసిక్రా గొనవచ్చును. . 

పెపటముయొక్క. సాహా 



ఈ పటమునందు చంద్రు నియొక ్ క._ ఎనిమిది ఈాపములు 

చూప (బడినవి... 

సూచిం చును; MX. పూర్థిమ్క 

౬. బహుళతదియ్మ. 3. శుద్ధ అస్ట్ర్యమి ౭, బహుళ" 

ద్వాదశి, ౮ బహుళ ద్వాదశి, 

॥ స , శుదతదెియ ౧ అమావాస్య, 5 శుద్ధ 9 

ష్ట్ర ల, శుద్ధ 

ఈ పటము అర్థ మగుటకు నడుమ భూమి యున్న దని అను 

కొను(డు, 

మనకునుు సూర్యునకును నడుమ నున్నా(డు, కావున చెలుతురుగల 

చం ద్రార్థ భాగము మనకు మటుణా చీకటిగల యర్గ భాగ మే భూమి 

చెపు నిరిగయుండును. ఇట్లు మనకు చం దు (శు కనబడడు, ఇది 

అమావాస్యదినము, అక్కడనుండి చంద్రుయ బయలుదేటి వెళ్ళీన 

కొలందియు. నెబుతురుగల చం డ్రారథాగయులోని కొంచెముకొంచచెము 

భాగము దినదినము మనకు. కావీచ్చుచుండుకు, 

౨-వ సానమునందు ళ దినము లెసతరువాత చందు,6. 
థి హా లో 

డుండుట తటస్థించి బింబములో నొలుగవసంతు నునకు 

వ,కాశవంతముగాల గానవచ్చును. ఇదెయే కుద్ధత దియ వెడలీ -చవితి 

జరగుచున్న కాలము, వవ స్థానమునందు చం ద్రునిమాందెవెలుతురు 

భాగములో మనకు సగము కనంబడుటవలన చంద్రబింబము సరిగ 

సగము కన౦ంబకును. ఇది శుద్ధస ప్తమి. గడచి అష్టమి జరగుచున్న 

కాలము, రావ స్టైనమందు చ దబింబము రమారమి మూ(డువంకులు 
లో 

కానవచ్చును, వ స్థానమునకు చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు భూమి 

చం దు నకును _ నూర్యూనకును నడును సున్న ందున 'నెలుతురుగల 

చం ద్రౌక్టథాగ మంతయు మనకు గానవచ్చును. ఇదియే పూరి మతిథి, 

X-వ స్థానముననుండి చంద్రుడు ౧-వ స్థానమునకు( బోవుకాలము . 

కృవ్ణ పక మునిపించుకొనును. ఈ పకృమునందు చం ద్రునికళలు తస్త్రచు . 

అమావాస్య వజకు పూర్తిగ పోవు నని పటములో ఒం౭,౮౧ అంక 

సుల పంబడినది ములయొద్ద నున్న చండ బింబాకారములవల్ల నూచింపంబ నది, 

అమా వాన్యశాండ్ల్యాయను (డు “వంశ 

ట్రాహణమునందు అంకుధనంజయుని గురువుగం జెప్పండినవాండు, 

అ నూ నీ 

రాజా, ఇతని ప 

ము ననుభవించినది, 

స్ ( లేక ఆహా మెస్; శ్ ఫ్రా ౫౧౦- వాట) 

స్కభుత్వ కాలమున ఈజిఫ్లు దేశము మిక్కిలి 

లో 

సల్ల 

ద 
అనుతే శత్త్వజ్ఞాలతో ఇతనికి సే స్నెహ ముం జిన(ట, 

అమిత 

భ్ ద్దక్చ్చాన, దేవదళ్తు లని యీమె కిరువురు కుమారులు. గలరు... 

అమా వాన్య కా ండిల్యాయను౬శు_ అమితాథండు 

ఈ యెనిమిదియు నొకనెలలోని ఎనిమిదెతిథులను 

కలవు, 'మజియి నమితగతిరచించిన “స 

కత్య్యుకు టీకివి వైపున కడుదూరమున సూర్యు. డున్నాం 

డనుకొనుండు, ౧-వ స్థానమందు చంద్రుడు భూమికిని అనగా 

గీ స 'సచుబేశముతో వ రము ప్రారంభించెను, 

దేశప్రపడుచును వివాహమా డెను, సోలన్, భవా ె తనోరస్ | 

—-- ఈమె మహాసమృతవంశములోనివాండన శిహా | 

హణునికూంతురు. సక్క_ సుప్పబుద్గుని (శాక్యనుప్రు బుద్ధుని ధర ర్యపత్ని, | నుండును, 

లాంఛను(డు $ జల్క రక్తవర్థ్య, ధస్తానేం ది 

కంగా. 

అమితగ.తి కందిన యొకదిగంబర ' జైనపండి 
తుండ్కుసన్న్యాసి, మాలవ దేశే మును బాలించినముంజరాజుకాలమువాండు. 

ఈరాజు శీ కే, ౯౮౦-వ సంవత్సరమున రాజ్య మేలినట్లు నిదర్శనములు 

సుభాంకి పితరత్న సందోహము ” 

6 ధర్మ సరీక్షు * యను రెండ్నుగ ౦థములును వరుసగ డత శ, ౯ా౯ార్కో 

౧౦౧౪ సం వత్సర ములలో రచెంచినట్లు న తెలియుచున్నది ఈకారణము 

లను బట్టి యీాపండికుండు ౧౦- వశ తోబ్టికుదిదినములలో ను, ౧౧-వళ తాబ్లి 

మొదటిదినములలోను ఊండినవా డని మనము నిశ్చయించుకొనవచ్చును. 

ముంజరాజు ఇతినిని తనయాస్థానమున నుంచుకొని మిగుల 'సమ్తా 

నిం చెను, ఆ యాస్థానములోని పండితులలో నితనిదే య గ్రస్థాన నున 

వచ్చును, 

ఇక నిత లిదం డు ద్రులనుహర్చికాని, బీవితమునుగహార్చికాని తెలిసి 

కొనుటకు దగునాధారము లేవియు లేవు, జై నముతేమునకుం జెందిన 

“ మాధుర 'ళాఖకు ఇత6 డాచార్యు. డయ్యెను. అమితగతిరచించిన 
గృంథము లెన్ని యున్న వోళూడ తెలీయదు, ఇప్పటికి లభించినవి 

మడు: (౧) శ్రా శావకచారము, (౨) సుభాషితరత్న సందొ హమా, 

(3) ధర్మ పరీకు, 

అమిత” భం డు. __ పంచధ్యానిబుద్ధులలో నితడు 

నాలుగవవాండు, ఇతండు నుఖావతి యను పేరుగల" పశ్చిమ స్వర్ల మున 

కధిపతియై శాంతే ముగ ధ్యానము చేయుచు నివసించుచుండు నని బౌద్ధుల 

విశ్వాసము. భద్రృశల్చ మనుపేరంబర6గ వర్తమానకల్పమున కీత( డం 

దైవము, సృష్టి చేయుట కాని, యితర కార్యకరణము కాని యీాతేని 

అమితాభు(డు | 

పనులు కావు. అవి యీతనిబోధిసత్రు ఏ6 డగుప దృపాణిప నులు, 

ఇతని రెండుహ_స్థములును ధ్యానము ద్రా,౦కిత ము లయి 'తొడమోంద 

ఇతే(డు రక్తవర్జుండు; మయూరద్వయవాహనుండు $ పద్మ 
| చ్కియకారకు(డు, 



కి౧౧ 

ఇతం శాత్తం"వానొ చేత లలోనివాలకు, హీనయాన బౌద్ధ 
% 

మున నీతయు తెలియరాయు. _ ఈకారణమున సీంసాశమ్యు బరా 

సయాములం చీతీనిఛ్రాజ కానరాను, 

అమి'తాయువు __ చౌద్ధమతపరిణానుమును తెచ్చిపెట్టిన 

బుడ్గులలో సీతం డోకు. అపరిమతాయు పనియు నిశనికిం "బేర 

క్రలదు. మర్య్యయాగమున హీంనూూ దేశమునం దీకనిబ్రాజ యెక్కళగ 

నుండీనట్లు ముభ్యహిందూ చేళమునందలి మ్యయాగమునాంటి 
జీర్హ జొచ్గా 

'అయములయం దీతని నిగ సాము లధికముగం గానవచ్చుటును బట్టి “చెప్ప 
WwW 

వచ్చును, స,జలకు దీర్థాయావు నొసంగు నని బౌద్ధులు విశ్వ ఇతయ ట్ర్ 

సింతురు,  చఈశకారణమున తి చెక్టుదేశమునందలి భొద్దులభోే నీగ్రనికి 
గ! 

యతి శూలరసనున నీతని 
ఫూజ యొక్కువ, అచ్చట నిందుమించుగ6 

అమి తాయావు 

విగ్సహము కానవచ్చును. అమృతేకుండిక యీితనిలాంఛనము, ఇతనిని 

చౌడ్డులు శాంతేముగ నానీనుం డయి ధ్యానముచేయు అమిళాభబుగ్దుని 

(క్రియాళ క్యావిప్కా-ర ముగ తలంతురు, విగృహశిల్పమునం దీకనిని 

గూడ అమితాభునివలెనే తీళ్చెదరు కాని వ్యత్యాస మేమన్క నితం 

డతనివలెంగాక, కీరీటథారి $ త్రయోదశభూవణాలంకృకుండు ; అమా 

ల్య్యాంబరవిరాజితుండు. ఈరనిహ_స్పములు ధ్యానము ద్రాంకితము లయ 

తొడమోంద నుండును. బీనా జపొనుదేశీయులు అనిళొయువు 

నమితొభుని పేర చే పూజింతురు కాని తిబెత్తుదేశీయులునూ త్ర, మట్టు 

కాదు, 

అమితా శుర్ణ (డు __ ఇతనికి బర్హిశాళుం డని 

“నామాంతరము గలదు. 

అమిత" జు 6డు __ భారతయాద్ధయమనందు. దుర్యోఫన 
పతుమున పోరినరాజు, ఫహీతుముంతుం డను అసురునియంళంబున 

_ జన్మించినవాడు (భార, ఉద్యోగ ౧౭౧. 

అమితాయువ-అమి చేకుల 

అమిత్ర జిత్తు — (సూ వం ఇకాకువంకే జు డైన 

ఆంతిరికరాబ్లునకు హెత్ర్రయ, నుతపోరాజునకు 6 బుత్రుండు, 

అమితతసపస ఖై ల్ర్తేప నభూ సీ ణక బ్య 6 డు 

తివానంతసీయను వానిని చంపినవాండు (వితేశేయ 

అమిదాల ___ చిత్తూరుజిల్లా తిరు త్తని తొలూకాయందలీ 

జమిక్ దారీ గ్రానుము, జనసంఖ్య ౭౯౯, 

ఆమిందీవిలంకలు = నుద్రాసురాజధానిలోని 
దశ్షీణకన్నడశిల్లాప సంబంధించిన పళ్ళిమ (అరబ్బీ సము దృములోని 

దీవులు, ఇవి అయిను, విని లో నాల్డుదీవులళో జనులు నివాస ముందురు* 

ఆ నాలుసదీవులని స్తీర్సము 3 చదరపుమైళ్లు, అవి పళ్చినుతీరముననుండి 

నూట టెబ్బది మెం వబుకొని కెంశువందల మైళ్ళ దూర మునం దున్నవి, 

ఇది సము దృయుమో 6౫ ౧౦ మొదలుకొని ౧౫ అడుగులయె తున 

నుం ము, 

ఈ దీవులు ౨ శ తాగ్బులవ(రికును క్యాననూరుసంస్థా నాధీకుల 

| సంరక్షణకునం దుండెకు. కాని శ్రీ సృ ౧౭ల్హాజు లో జనులు 

తిరుగంబడి  మనూరీవారి యధీన మైరి, క్రీ ఈ ౧౭౯౯లో దక్షీణ 

కన్నడజిల్లా కం 'పెనీ వారి యధ్ధీన మెనప్పు డీదీవులుగూడ వారీ ప్రభు 

త్వములోనికి వచ్చెను, క్యాననూరుసంస్థా నాధీశ్వరి మైన బిల్నీకి 

నీ దీవుల క్రీంద కంపెనీవారు ౫,౨ రూపాయ లిచ్చిరి. ఇప్పు 

డీదీవులమో6ద నొకనుణీదారు అధికారీగ నున్నాండు. వానికి మూండవ 

కాసు సుజ సీ టుఅధి కారము గలదు, కొన్ని రివిల్ శేసులుకూడ 

అకండు విచారిందును. ఈ విచారణ చేయునప్పు శాతనికి గ్రామము 

నంచిలి కొందటు 'పెప్టిలు పంచొాయతీగ చేర్పడి సాహాయ్యము షదయ 

గురో, జనసంఖ్య రిం. 9.9. 

ఇన్నటిజనులు భొలనుంని ముసల్వానులు గో మాటిన హిందు 

వులు, వీరు నూశులాడునది అప భృంకమైన మలయాళముభాపు, వీరు 

| మలయాశణముననుండీయీ వచ్చియుందు రని యూకజౌంప6ంబడుచున్నదిెః 

ఇచ్చటిజనులు సాగువ్భ_త్లిగలవారు, శాంతి ప్రియులు, సంతృప్రిగల 

వారు, గొప్పనేరము లిచ్చట నరుదు, ఇచ్చట కొ బృరిచెట్లు విస్తార 

ముగ నుండును. ఇక్కడి యాడువాండ్రు క్రొబ్బరీనార, కాళ్ళు 

వి శేసుముగ చేయారురు, 

ఈనారయూ, శ్రాళ్ళును వ్రభుత్వమువాళే కొనుదురు గాని 

యితరులు కొన వీలు లేదు, ప్రుభుళ్వమువా రీచ్చుధరకు నచ్చటిజనులు 

వాని నమృనల యును. ప్ర,భుత్వమువారునూ త్రము తారియిస్థమువచ్చి న 

జల కమ్యుకొందురు. ఈపర్శ కమువలన సే క్యాననూరు సంస్థానము 

నారి కియ్య వలసిన రు. ౫,౨4౫ పోను ౨౩3౮౨ రూపాయలు లాభము 

అబి రేకుల __ తూర్పుగోదావరి యే జెన్సీజిల్లాయెల్ల వరం 

! శాలోళాయందలీ బ్రోనుము, జనసంఖ్య ౨3౪. 



అమిలి _అమిర్ ఖాన్ 

అమిలి ___ కు కాఖిప్టుణముజిల్లా జయఫురం తాలూకా యం 

దిలి గ్రామము. జనసంత్మ్య రాం, 

అమి లేవ ల్సి వనాని చిత్తూరుజిల్లా వాయల్పాడు తాలూకా 

యందలి చ్రామము. జనసంఖ్య 'రఈ౭౧. 

అమి ___ ఛకు ్రైానగరమునకు ౧౧ మెైళ్ళదూరమం దున్న 

యొక గ్రామము. ఇక్కడ భనానీదేవాలయ మున్నది. సతియొక్క_ 
శరిరావశేనములు గల ఏం౭బదెరండు పీశస్థా నములలో నిదియు నొకటి. 

అమికొ __ స్టా చేశ్వరమన కాన్నేయముగ ౫ మైళ్ళ 

దూరమునంగల ఒకమిళ్టు క, దేశము. దీనియెత్తు ౨౫-౩౦ అడుగు 

లుందును. పొడుగు ( ఈ త్తర-దక్షీ ఇములుగ) ౨౦౦౦ అడుగులు, 

ఇచ్చటనే అదితి తప మెంంనర్చి నూర్యుని కుమారునిగం బడసెనంట | 

అచ్చటికి చక్కవ్య్యూవా మని “పీరు, ఇదియే  యభిమన్యుఃడు మర 

ణించినతావు. -ఈమిక్ట యై కుని ఆమోకా అనుే పేరుగల. గాము మొకటి 

యున్నది. ఇందు ఆదెటెచేవియాలయమ, ఆదిత్యకుండమును గలవు, 

ఫు (శ్రీసంలౌనము గావలసినవా రీయదితిదేవి నర్చించి సూర్యకుండ 

మున స్నానమాడి పోవముచుందురు, 

అనినా ____ మహమ్మదీయమతస్థా పకం 

యొక్కతల్లి , అబ్బుల్లా భార్య, వాహబొకో్నూ ర, అప్పటి క్రీలళో 

మిక్సి_లీ చక్కని దనిచనంంం బుద్ధిశాలిని అనియు, సద్దుణవతి యనియు 

పేరొం'బెను. మహమ్మదు పుట్టిన న యేంట, అన౭గా శ్రీ క్ల, 12 2-వ 

ప్రాంతేమున మృతి సాంెను. 

అ ప్పను ప ల్ల — అనంత ప్రురంజిల్లా గుత్తితాలూకా యాం 

దలీ యానాం గానుము. జనసంఖ్య ౨౭౨౩. 

అహమిను పు ద ౦ ____ కృష్ణజిల్లా గుడివాడతాలూకొ యం 

 దలీ యీ నాం గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౧౫౨ ( ౧౯౩౧). 

అభును "నా జూ _ ౧. గుంటూరుజిల్లా సత్తెనపల్లి 

'తౌాలూకాయందలి ర్రానముము. జనసంఖ్య 3,౨ఎ[౧ (౧౯౩౧). 

౨. తూర్చుగోదావరిజిల్లా పిఠా 
పరం తాలాూకాయండలి జమోకాదారీ ర్రామము.. జనసంఖ్యగ్కి౧౨౮ 

(౧౯౩౧). . . 

౩, తూర్చు గోదావరి యేజెన్సీ 
జిలా యెల్ల వరం"తాలరా కాయందలి 

గ్రా గామము. జనస సంఖ్య ౧౨౨ 

య 

అమీన్ అవహామద్ ఎలా ఇతనిే అమిన్ అసామ్మద్. 

రాజీ అందురు. ఈతండు వెక్నేదచక్ర కృవ రికాలమునందు హాఫ్స్ అక్షి! మ 

అనయా 'స ప, బేశములం అను చర్శిత్రాత త్మకమెన కోళమును ప్రా నెను, 
ప 

సమకీతోన్లు కటిబంధమా (Temperate Zone) చేడు ప్రదేశ 

డైన మహమ్మదు 

కేం౧ 

ముబుగా విభజించి అం దొకొ్మ_క్క. దాని వివరణమున్తు అందలి 

ముఖ్య పట్టణమును ఇచ్చుటయీ కాక్క అఆయాస్తలములందు. బుట్లిన 
థి కు 

ప్ర, సిద్ధ పురు షులయొక్క_యా ప్రసిద్ధకవులయొక్క_యు చరిత్ర ముమ 
చా సీియున్నా (డు 

అమిన్ గడము — బొంచాయిరాజధాన్వి విజాస్రారు 
హొంగుండుతొలూ కాలోని ఒక గ్రామము, హంభుండునకు 

తూర్పున ౭ మైళ్లమాంద నుండును, జనసంఖ్య ౭౭356. ఇచ్చట 
పశువులసంత యొకటి గొప్పగ జరగుచుండును, సము దృముమీ(ద 

నుండి వచ్చు బెంకాయల యొక్కయు, బియ్యము యొుక్థయుం 

వ రకమున కిది ముఖ 'స్టల మైయున్న ది, 
తాపీ థి a= 

జ్లా సి 

అమభుకోభాని __ బొంబాయి రాజధానిలోని ధార్వాడ 

జిల్లాలో నొక్య్రామము, ధార్వాడక 2౭ మైళ్ళ దూరమున నున్నది. 
జో చ స త్య జనసంఖ్య 3,400. బపాషల కాలమున నిది ఒక ఆఫ్హ గ్రామమునకు 

(ఆస్థ్హ గ్రామ మనంగా ఎనిమిది గ్రా మములతో లహాకిన ఒక ఫీర్మా_ ) 

ముఖ్యస్థానముగ నుం జెడిది. ఈయూారిలో 'నాలుగై దుదేవాలయములు 

కలవు. గ్రామమున కుత్తరమున నేమినాగ్గుని జై నదే వాలయ మున్న ది, 

ఈయూారిలో ౬ శిలాశాసనములు దొరకినవి, 

= అమికొసాహాబంె పెంథో __ గంజాంజిల్లా బరం 

పురం తొలూకాయందలి యో నాం గ్రామము. జనసంఖ్య ౨౭౧. 

_అమికొసాహేబుపేంట జా విశాఖపట్టణము బిల్లా 

అనకాపల్లి తాలూకాయందలి జమిాక్ దారీ, గ్రామము, జనసంఖ్య ౬౪ ౨ 

అ మీ ర నీంగు టబ్బా ఎ (మూడుడు: అమర 

సింహుడు. ) 

అమీరుకల్యాణి __ (చూకుండు: హమోరుకల్యాణి ), 

అమీర్ ఇన్మైల్ గజనీమహమ్మదు తమ్ముండు. తండ్రి 
వే 

యగ సబ కృజినుమరణసమయమున మహమ్మదు దూర దేశమున నుండెను, 

ఈయడను చూచి అమోరు ఇస్ మెల్ తన ప ప (ప్రభుత్వము స్థ పాపింపవలయు 

నని లంచములకో బాల ధనము వయపటిచెను. కాని యంతలో మహ 

మదు వచ్చి తము నోడించి రాజ్యము వశపజుచుకొ నెను, అమిర్ 

ఇస్ స్ మెల్ మరణేంచుదనుక నొకకోటలో బందీగ నుంచయిడెమ, 

_ అమీర్ ఖాన్ (నవాబ్) -- ఢిల్లీ చకృవర్తి యగు 

నుహవముద్పాహకాలమునా6టి ఒక సరచారు. ౧౭ 37 లే అలహో 

చాద్ ప్రాంతమునకు గవర్నరుగ నియమింపం డెను ఇతడు చక్క 

వరి రత మిక్కిలి చనవుగా భయము విడిచి మాటాడుచుండెను, 

ఇతనిని ఒక సేవకుడు చృక్ళవ_ర్తీసమ్మ తితో ౧౭౪౭ లో పొడిచి 

చం పెను, ఇర (డ్గు కవిర్వమహడ ఇెప్పుచుం డెను, 



దెగ.౨ 

అమీల్ ఖాన్ (పిండారీ -- ఇతండు ప్రస్తుతపు 

'టోంక్ నవాబునకు మూలపురుషుండు. ఇతండు మొదట యశ్రవంత 

రావువకోళ్క_రునొద్ద సేశాపతిగ నుండెను. తరువాత ౧౮౦౬ లో 

అచ్చటినుండి చెల్లీ పోయి పీండారీలకు సరడానై చేశము లెల్ల కొల్ల 

గొ స్రైను.. ఇత (డు హోళ్ళ్క_రురాజాలయొడ్దనుండి సంపాదించిన రాజ్య 

మంతయు నితేని కిచ్చివేసి ౧౮౧౭ లో. నితనితో ఇంగ్నీ షువారు 

సంధి చేసికొనిరి ఇతండు, తనయొద్దనున్న ఫీరంగు లన్నియు 

నింగ్లీమువారి కిచ్చివేసి తనవైనికులగు పిండారీదో పుడు మూ/కను 

పంపివేసెను 

అభుర్ జమా __ ౧. ఇకండు 'చొరంగజేబునకు ప్రియ 

మి తుడు. జార ంగ జేబునకు ఢిల్లీ స సింహాసనము లభించునిమి త్తే “సుతం 

డమికేపరి శో మము సలీషె 

నాట్టుటవై “యిత6డు బార నతేబుమడూడునిల ఇంటల బోయి. యాకా 

శ్యానంతరము తాచే యాదేశమునకు సుబేదారుగ నిలిచిపోయెను, 

బం గాళమునకు . గవర్నరుగ నుండినకాలములో అస్సామును గూడ 

జయింపవలయా నని సృబలనే నాపరివృతు.డై బయిలు దే'అను, పర్వ 

తారణ్యమయ మగు అస్ఫామును జయించుట సులభసాధ్యము కా లేదు. 

బహుళ్త ప్ప యాసముతో అస్బాము రాజధానివజుకును బోయెను, 

ఇంతలా” వర్షము లారంభమగుటచే నటనుండి వెంటచీ మరలవలసీ 

వచ్చెను: ఈయవసరమున నిత డాదేశమందలి వ్రతిష్టికులగు, పురు 

హులగోరీలను దృమ్యించి వానియందుండి - యమి నిల్ మైన | (ద్రవ్యమును 

హరిం చెను, ఈలానన దౌర్జన్యము లొనరింప నస్ఫాముజనులు నాలుగు 

ప్రక్కల శ్ర గృమ్యుకొని బాధింపసాగిరి, ఇతెండును మధ్యమధ్య చారల 

స్యకంచుచు సతికష్ట్రమమింద కూచ్ బివోర ప్రాంతమందలి ఖిజూ ఫుర 

షుజాను బంగాళముననుండి త జుమఈ 

మును జేరి యక్క డ క్రీ, క. ౧౬౬౨-వ సంవత్సరమున మరణిం ెను, 

. ౨, శీ శ. ౧౭౧౩ మొదలుకొని 

౧౭౧౯ వజికును ఢిల్లీని చాలించిన ఫరుక్ మయ్యర్ యొక్క కీ ద్రీయ 

న మ్ త్ర, డు, ఇంత కంబూర్వము జహాందర్ శాహ, చ కు వ. ర్రీగన్వ, జుల్ 

ఫకీర్ ఖాను: 'వజీరుగను నుండిరి. రాజనిర్తాత లని నూ గాంచిన 

సయ్యద్ సోదరులు జహండర్ శాహను దొలగణించి ఫరుక్ మయ్యరును 

సింహాసన మెక్కింంచికి. అంత నీనూతనసార్వభౌమునిమనసులో 

బూర్వపువజీరును దొలంగించి తనమత్రు, ని మంతి,గ శేర్భటుచుకిన 
శీ 

బుద్ధి పుట్టినది. అందుల కితండు కనన్నే హేకునే జుల్ ఫకీర్ ఖానుకడ
కు 

శాయళలారిన న బంప. 

మిచ్చి వచ్చెను," కోని * సయ్యదుసోదరులు - “కాలహరణమునకు సహీ హీం 

పక త్వరితముగ నే జుల్ ఫకీరును గడలేర్చి, యతళనిజనకుని . అసద్ 

ద్రోయించిరి,. “పిదప 'ఫరుకొవయ్యర్ 
భూనునీ. కారాగారమునం 

Fr అమోరుజమ్లాను "మరత్రి 

తన హై, ఇములనే కోలుపోయెను, 

ములో 6 

_నితండును వారిని ఛభమోపింది 'యభరపవచన. 

dX. వెనికాళముయు. _నమప్రయత్నములో 

అమీర్ ఖాన్ -అమీర్ వూ సేక 

అమిర్ తలిక్ __ ముఘలిస్టానచర్నితృ్కయను వ్రాసీన 

మిర్దైపాదరుయొక్క్ల_ పితామహుడు, రలు చా బాబరుసంబంధులు. 

మొఘలిస్థా నపాలకుండగు తుగ్గఖ్ తైళూర్ ఖాకా . మహమ్మదీయ 

మతము నవలంబించి మబునాండు. తనయమోరుల నందణ రావించి 

యిస్తామనుతే మును. న్వీకరింపుం డని యడుగుబకును, నందులకు సన్లు 

తింపనివారిని జంపుటకును నిశ్చయించుకొ నెను, అమిర్ తలిక్కూడ 

తై మారుయొక్క. సామంత, ప ప్రభువే. ఇత డింతకుమూండుసం వత్సర - 

ములకు పూర్వమే మహన్మనీయమత మ నవలంబిం చియుం డెను, కాని 

తె యమూరువలని భయముచే నాసంగతిని వెలింబటిచియుండ లేదు. మటు 

నాడు 'తెమూరు సభలోని శీతెంచి యమోరుల నందణను చిలీ 

పించెను. “వారీలో తరీక్క్కనశే మొదటివంతు శారా నిత డున్న 

సమాచారము నంతయు నెజిగించెను, దానిని విని తైమూరు పరమా 

నందమున నతేని నాలీంగనము చేసి కొనెనయ | 

అమీర్ బరీద్ _ ౧. ఇకండు బీదర్లో రాజ్య . 

చులిన బరీద్ పాహినవాబులలో రెండవవాండు. కాశీం బరీన్ కుమా 

రుడు. తండ డి మర ణానంతేరమున ౧౫ రి లో రాజ్యమునకు వచ్చెను, 

కాలమునందు బహమనీరా జైన సుల్తాన్ మహమూద్ సాహ అను 

వాడు ౧౧౭ లో మరణింపంగా నత నిస్థలముః న 3 _వ అలా ఊద్దీను. 

అనువానిని సీ సించోసనా"సీనుని గా6 జేసెను, వాఃడు కొలందిదినములలో,. 

మృతినొంద౬గా కలి ఉల్టా అనువానిని పేరునకు రాజ్యముమోంద 

కూర్చుండి టను, వాడు అమిర్ బరీద్ సెట్టువట్ట్తి బాధ ప ప్త వేక్ష 

అహమన్ నగర మునకు పాజిపోయి. అచ్చటనే మరణించెను. వానితో 

బహామనీవంకేము ప్రార్థి రిగ నశళించెను, అమీర్ బరీన్ అహమదాబాన్ - ” 

నీహారు రాజ్యమును సరస్వతీం తృ ముతో ౨౫ సంవత్సరములు పరిషొ 

లీంచెను. ఇతనిరా జ్యములోనుండి కొంత భాగము విజాస్రాారురాజు త్రీసి 

కొనినందున ర, ౫ లకులు వచ్చు రాజ్యయుమా తే మోతనికి నిలిచి 
త 

యుం జెను, ఇతడు ౧59 లో చొలతాబాదులో మృతినొం చెను. 

ey 'బరీద్ హౌహీరాజులలో చినరి 

వా(డు, ౨-వ బరీద్ హాహా అనువానిని ౧౬౦౯ లో రాజ్యభ్ర భస్టుని 

చేస్ ఇళండు రాజ్యమునకు వచ్చెను. 

అమీర్ హనన్ జా. కుర్కీ సార్వభౌమ న ద్వితీయ 

బజాజక్ యొక్క జలనేనాసోయకుండు, పోర్చుగీస సులు హిందూస్థాన 

(బ్రబేశించినకోడ"నే వారి చెదిరించునిమి త్రము తురుష్క 

| బేకపునుల్తాస తనసేనానాయకుని, బం ను, ఇత(డు వచ్చి గుజరాతు 

తీరమున దిగి. 'యక్క_డనుండి మహమ్మద్ శానా అమీర్ ఐజ్ సుల్లానుల6 | 

గలసికొని 'దవ్నీణముగ ఛశెంచి "హాలుశకేవునప దూరమ౦. దున్న . 

పోర్చుగీ సలం గాకా వార అమిత నష్టము: తోం చాజిపోయిరి. . 

అమీర్ హు నేక యావ “ఇతడు లై మారుయొక్క బావ. 
లం వా శ్లో 

-. | మజ. ప్ రిద్దటును. గలసి న్ పళ్ళొర్టీనుపదికి న నుత్హరనుం  రుండిన న 



అముదమూరు.అవము, త 

జా రా 

లోని పృభువులతోడను నిరంతరము పోరాడుచువచ్చిరి. కాని యుప 
విజియఘువలన దొరకిననాత్తును జఇంచుకిొనుటలో నిరువురకును వివో 
దము సంభవించెను. సామాన్యముగ తే మూ రెక్కు_వభాగమును హరించు 
'చుంజెడివాండు. హునేనున. కిది యెంతమా త్రమును. గిట్టకుం డెను. 
తుదకు బలవంతు( డగకారణమున తె మారు హుసేనుని మోసముననో 

ప్రాంతములలోని రాజులతోడనుు మావాద్ అన్నాయే సి-:కొయి 

యెట్లో పట్టించి తనకే దీగం జేసిక్రా నెను. కాని యింతవజుకు నతని 

సాహాయ్యమును బొొందియుండినవాం డగుటచే నతని ఫ్రా ఇముల 
శేమియు వోని గలీగింప నని '“తెమూరు హంచేనునకు వాగ్చాన 

మిచ్చెను. ఇటు లుండంగా తె వై మూరుమనోరథసిద్ధి మత్రేమొకవిధ్రముగ 

చెజవేటినది. చై మారుయొక్క.. సామంత ప్రభు వొక డేతెంచి 
తనత ముని హుసనేను చంపె పె ననియు నందులకు బదులుగ నతని మరి 

వీయింఫు మనియు వేండికొన్న తై మారు తనవాగ్షానము "నెజిగించి 
యత్నిని వదలి పెట్టం చెను, అంత నాసఫామంత ప్రభువు సు సేనువెంటం 

దగిలి యతని ప్రా ణములం దీయుచుండ తెమాూ రూరక చూచు 

చుండెను గాని తన సేవకులను వారించుట కై నను బంపండయ్యెను. ఇందు 

వలన నీపన్నుగడ యంకయు తె మూరుపన్నినదే యని యనుమానము 

కలుగుచున్నది. 

అముదూరు __ చిత్తూరుజిల్లా కాళహస్టి తాలూకా 

యందలి జమిక-దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౨౨. 

త గ్రంథ చింతామణి 
నివాసులుగ నుండిన ఫపూండ్ల రామకృష్ణయగారిచే ౧౮౮౫-వ సంవత్స 

రము జాకా 'నెలనుండి ౧౯౦౪ీ-వ సంవత్సరము జాక్ మాసమువణికును 

నడుపంబకిన మాసప శ్రి క, ఒడయరు వీర నాగయ్య గారును, పి, . వేంకట 

రామానుజరావు నాయడు బి, ఏ. గారును కొంతకాలము వీరితోలహాడ 

సంపాదకులుగ నుండిరి, ఇందు ప్రాచీనాంధ్ర గంధము. లెేకములు 
(టై 

ప్రకటింపంబడి డియెను. కొన్ని. జై ఢవిమర్శనలపంాడ 'నిదెయే 

పుట్టిని ల ల్ఫ య్యోను, సమకాలిక గ ంభక_ర్హ లవివయమున వ్రాయబడి కిన 

ఆ 

వ్రాత లచ్చటచ్చట నుచితేమాంుగం గన్సట్టకున్నను మెత్త ముమోంద 

నీ పత్రిక తత్కాాలమున “తెలుంసభావయొక్క్ల యభివృద్ధికి సాయ 

పడిన ముఖగ్యోపకరణయలలో. మిన్న యని పేరు గాంచినది. 

అములూరు వై ౧. నెల్లూరుజిల్లా కోవూరు తాలూకా 

యందలి గ్రానుమ, జన సంఖ్య రాల ౧. 

' యందలి గా (గ్రామము జనసంఖ్య ౧౧౫౨ (౧౯౩౧). 

౧“ అమూ ర్ రాష్ట్రము టా అమార్సదీ ప్రాంతమున 

 చాలథాగము క్రీ. శ. ౧౮౮వ సంవత్నర మున వ్రీచావారేయధీనము 

దపి రషియా ప ప్రభుత మునకు లోనయ్యెను. మిగిలిన దొనిలో పడు 

3 ఏ క్త ఫ్రే 
_మటిభొగ మంతయు. అమార్ అనుశే పేరుతో నొక ప్ర క్యేకరా 

ళీ ౧ 

ఆ ఇది నెల్లూరు. 

| 

తెగితే 
ల 

శాల్టుము గుక్క తిల చ, మెస, జనం క్ట 
Cahn, 
సే 

గటు 

అమూ ర్తరయు (దు == (మూ, వం) 

త్చన్నుండప గయునివంకేములోని వాయు, 

ఇన క్రలోే 

అ మ తచ ౦ ద్ర సూరి __ దిగంబకళా పం జెందిన 

శై నపండితుంకు, తశ్త్వార్గసార ము, ఆర్ ర ఖ్యాతి మొదలయిన ౫ లం? 

ములను కచియించెను. ఇతయ డీ శ, rox ప్రాంకేమున వన్న 

వాగు, 

అమృతతరంగీణి __ ఊాడన సంఫూరరోగము, పం 
దొమ్మివవ మేళకర్త య రం కారధ్యనిరా గ జన్య ము, ఆరోహగాొన 

రోహాణములందు స రీగమభథనిస = సనిధప మ౪రిళ 

యని సంచారము గలది, 

అమృుతధన్యాని ఎ హడనహాడదవరాగము, ఎనిమిదవ 

మేళక ర్రయగు నన్ డజ్యారు. ఆకోహణావనో హణములం ను 

సరిగ మప మరి స అనాన్ను స నిప = సంినొ నము, 

అమృతనావోపనిషత్తు దా ఒక యజుశ్వేదో 

పనివశ్తు, దీనికి వాదోపనిన. _త్రనియుం చేగు గలదు, 

అమృతసపంచమ మను __ షూడవ - వక్ళహాడవరాగము, 

నలువదియెనిమిదవ. 'మేశశర్తయగు డివ్యమణి రాగజన్యశు, ఆరోహా 

ణము సరిగ మర ని సృ ఆవరోహణము-సనిధమగపసరిస ఆని 

సంచారము. 

ల ము త్ర ప్ర ర౦ ___ ౧. చిత్తూరుజిల్లా తీరు ర్తనిత'లాకా 

యందలి జమా౯్ చారీ గ్రామము, జనసంఖ్య శె (౧౯౩౧). 

౨, విశాఖపంఎణముజిలా అనకాపలీ 
€ pm m 

శాలూకాయందలి జమోకొదారీ చ్రూానుయు, జనసంఖ్య ౧౬౦౬ 

(౧౯౩౧). 

అమృ త్ర వ్ర భులు ఎనిమిదవ 

రమునందు బుట్టోవు దేవళావి శేషులు. 

సావరి నుస్వంత 
nn 

అమృత బజారు టా బంగాళ ప్రాంతము జన్ఫూర్ 

జిల్లాలోని ఒకపల్లె. ప శ్రక్ళకము కలకత్తాలో. ప్రకటింపయిడు 
డైనికప తి రోజమునన అమృత బజారుప, తిక యమ ఆరు ప ర్వికారా నిడి 

పుట్టినిల్లు. తత్ పి శ్రికాధిపతులగు శిరకుమార్క మోతీలాల్ ఫా+శిషులం 

మొదట సశ్వ్రాముమాలో చే బంగాళ భావలో ఈవ (శ్రిశశు స ప్రకటించు 

చుండిరి? 



వి౧ర 

అన్ఫ్భృు తి బి ఉదా పసి ప త్తు ఎ ఇది అస్టోత్తర 

శతసంఖ్య గల ననిపహత్తులలో నొకటి. యజు శ్వేదాంతేక్షత్ ము, 

అమృత ము = జేనతలకు మరణము లేకుండ జేయు 

సట్టిగసవిశేవము. పృళురాజు శీకీంచు నని భయమువే భూమి 

నోరూపమును ధరించెను, ఆపు డింగ్రుని నఫాడగాం జేసి చేవతలు 

సువర్ధ పాత్రలో 'నొ$నువు _ప్రనములనుండి భారలను పితుక (గా అను 

తము వచ్చెను. కాని గుర్వాసబుసియొక శాఫముచే నాయ 

నృత ము సమ్ము ద్క యుసా లయ్యెను. అంత జేనదానవులు సముద్ర, 

మనము చేసి యాయమృతే మును పదునాల్దురత్సయులలో నొకరత్ని 

ముగార బడసిరి, సమునృములోనుండి ధన్వంతరి యమృతీకు ంభమును 

దీసికొని "పెకి రగా నసురులు మొందయడీ యాకుంభము నపహా 

రంటిరి ఇ ట్లమృతే మును సోంగొట్టుకొనిన దేవతలు విష్తుమూ ర్సిని 

జీయలా నాతడు మోహినీజేనయు ధరించి అసురులను మాహితు 

లుగా జేసి మో యిరు తెగకు నమృతమును సమానముగా. బంచిపెట్టెన 

నని వెప వారియొస్పనుండీ యమృత ఫుకలళశమును దీసికొని యసు 

రులకు నొక బొస్టుయినను జీరుం స అన్ఫుత ము నంతయును దేవతలకు 

ఇక 
జర బి పి స్టైను, 

య ను తయో గ మయు  తిగ్గివారసులతోంగాన్సి వార 

నక తృములకో లగాని హాడుకిొనిన ఆయాయోగములకు అమృత 

యాగము లని షేరు, ఆగిసోమవారములతో పూర్ల, మంగ శవారముతో 

భద, లుఖకనినారములతో నంచ్య సరువాగముతో జయ 'సృకృవార 

ముతో రిక్త - ఈనాగములలో.. నీతిఘులం కలసినప్పుడు అమృతేయో? 

“మేగ్చడును, సీనికి తిగ్యమృత యోగ ముని పేరు. ఆదివారముతోో 

వారముతో అనూరాధ సరువారముతో ఫుహ్యుమి, కక్ర్యవారముతో 

శవత్కి శనివనారమునో గోహిణీ = ఈబారములతో నీనత త్రృములు 

కలసినప్పుడు అమ్మృతయోగ 'మేర్చడును. దీనికి నకు _త్రామృతయోగ 

నుని పీరు, 

అమృతర జు (దం. ౧, (శం. వం). విజయకులో 

త్పన్నులడై న కుకీక రాజుయొక్క నలుగురుపు త్రో నొక్కండు, 

యె ఒక బృస్మర్డి ఇతని ముఖ్య 

నామము గయుడు (చూడుడు గయుడు), 

అమృత రాయకవి నుహోరా స్హ్రళ వి, ఇతండు జేళస్థ 

ఫాహ్మ్గణుండు. ఇతండు శా. క, ౧౬౨౦ లోజన్ని వెను, ఇతడు మొదట 

హోస్టగాలు, మధ్వమునీశ్వరుం డనుభక్తుని నొకసారి వెక్కరింపంగా 

నతండు కోపపడక “నీట భగవంతుం డమ్ఫ్భాతమునంటి వాణి నిచ్చి 

యున్నా, తలివండ్రు, లమ్యకరాయం డని పేరు పెట్టియున్నారు.. 

నీవిట్టి వివతుల్యములై న మూటల "నేల ఊచ్చరించెది వని నుందలింపలా 

నిరనికే6 బశ్చాత్తాపము కోలీగ పిదప హే స్యవృత్తిని విడిచి చక్కని 

అమృత బిందూ పనిషత్తు_ అమ్ముత వర్షిణి 

/ కవిత్వము వెప్పందొడలగెను. ఇత (డు దామాశీపంతుల చరిత్రము శుక 

చరిత్రము, థ్రువచర్శితృము. ద్రైపదీవ స్తా పహరణమ్యు మార్కంం 

డేయచూర్శి క్క దుర్వాసోయ్యాత్ర మొదలైన పెక్కుకావ్యముల రచి 

యించియున్నా (డు. ఇతని కవిత్వము యమక పృబోధమై వినుటకు 

సాంపుగా నుండును. ఇతండడు హిందీభాసనయందును కవిత్వము 

ఇెప్పీనాండు. ఇతడు మిక్కిలి వై రాగ్యశీలుండు. మొదట బిదంగా 

బొదులో గుమస్తాపని చేసీ ెద్దతేనమున దానిని వదలీ, - హరికథలు 

చేయ(జొచ్చెను. బాలాజీ బాజీ రావు పేప్వాకాలమం దికే నిహరీకీ ర్హన 

“"పేస్వాలమందిరమునందు జరగెను, శా, శ ౧౬౭౫లో నితండు 

మృతి( జెం'దెను, 

అమృ త రావు ఆ శ్రీః శ్ర ౧౭౯౬-వ సంవత్స 

రములో ఫునహాసింహాసన మెక్కిన బాజీరావుయొక్క_దత్తసోదరు(డు, 

రఘునాభరాను దశ్తవు క్ర్రుండు. చేస్వాస్థానమున కిత ండును గొప్ప 

పర్మిశ్శను లొనరించెను. ఒకసమయమున మపహదాజీసింధి యాపరివార 

మున కితండు శరణ మొసంగ వారితో విగోధ మూనియున్న శీరజీ 

రావు ఘాెట్టీ యితనిని ముట్టడింప నెంచెనుగాని సఫలుండు గా లేదు, 

క్రీ" శే, ౧౮౦౨-వ సంవత్సరములో సహోోల్క_రు బాజీరావు నోడించి 

పొజందోలి తత్కాాలమంధు జున్నారులో నుండిన అమృత రావును 

బిలిపించి పేస్వాస్థానమున నియోగించెను. ఆసమయమున నితే(డు 

ఉేషాస్థా నమునం దనకుమారుని వినాయక రావును గూర్చుండంబెట్టి 

తను స్రనహానగరమును గొల్ల గొట్టం బోయెను, శ్రీశ. ౧౮౦౩ -వ 

సంవత్సరములో నింగ్లీషువా రమృతరావును దమయధీనములో నికి. 

7 కొనిరి, తరువాత నిత(డు కొన్ని యుద్ధములలా” నాంగ్లేయులక్రు6 

దోడ్చడుటవలన వార లీతని శినిమిదిలకులరూ ప్య ములవృ శ్రీ సేర్పాటు 

చేసిరి. ఇశండు నాదృవ్యమునలన6 గాశిలోోం గూరుచుండి సుఖ 

శీవనమును జేయసా ను, 

అన్ను తలహారీ __ సాొడవ- సాడవరాగము,. నలువది 

యాజువ ుళకర్తయగు వడ్విధనూర్డి ణీరాగజన్యము, ఆరోహణము 

సరిగమ పధస; అవరోవాణము - సధ పమగరి సయని సంచారము, 

అజ్ 
అమృతేలింగ ౦ంఐ6ట __ పల్చిమగోచావరి జిల్లా 

ఏలూరు తొాలూ కాయందలి జమికదారీ్రామము, జనసంఖ్య ౬౨3౯ 

అ మృతలింగనగరం __ గంజాంబిలా శ్రీకా 

 సకళం'తాలూకాయందలి జమికాదారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౭౨. 

అమ్మ తలూరు ___ సంటూరుజిల్లా తెనాలి తాలూకా 

యంవలి చ్రానుము, జనసంఖ్య 10౪లో (౧౯౩౧) 

అ న్స తన వ ము లా ప్ల తుద్వీపమునందలి ఆజవవర్థ ము, 

అవమృతవర్ప్చి ణి __. జాడవ- చెడవరాగమ, అటువ 

డాజువ మేళక _రయగు చీ త్రంబరిరాగజన్యము, ఆకోనాణము -సగ 



అమృత వసంతము-_ అమృత సరము 

ని స5 అవరోహణము - సనిపమగ స యని సంచారము, | మప 

పూర్యమున నిది. ముప్పదితొమిదవ మేళమగు రులవరాళిరాగజన్య 

ముగ సంపూర్ల వక రాగముగ నుం'డెడిది ఆరోప గావక్క . హణము-=- సరిగమ 

పధని ప స; అవరోహణము - సనిపధమగ 8 స యనియు 
సంచారము నిరూపిం చియు న్నారు, 

అమృత వ సనంతము__ సాడవ _ జెడవరాగము. ఏంది 
యేడవ మేళకర్తరా ౫మగు సింహా ద మధ్యమరా గజన్యము, ఆరోహ 

బఇము-సరిగ పధి ని స; అవరోహణము-సనిధమగ సయని 

సంచారము, 

అమృత వాహిని __ ఊాడవ - పాడవరాగము. ఇరువ 
దవ మపుళక ర యగు నట భె రవీరాగజన్యము. ఆరో వావరోహాణమను 

లందు సరీ మపభథని స-సనిధమగరి స యని సంచారము. 

అమృత సరతవాసీ ల్ తహస్సీల్ ఆనలా 

తాలూకా, ఇది అమృత సర్ జిల్లాలోని యొకతాలూకా, దీని వి ఫీ 

రము ౫౪౫ చదరపుమైళ్లు. ఇందు 3౭9 గ్రామములు కలవు, 

జనసంఖ్య 'ఈ్య౮ర్యా3రాఏి, సిస్తు సెస్సులు రు, ఒ౨౨ ౦౦౦ లు, 

జస రష ఆ తిం అమృత సర పట్టణము దీనికి ముఖ్య స్థలము, 

అమృత సరము = ఇది పంజాబునందలీ యొకజిల్లా 

కును నగరమునకును చేరు. 

అమృత సర ముజిల్లాపీ_సీర్ణమ ౧,౫౯౩ చదరవ్రుమైళ్లు. జనసంఖ్య 

౯ా౨క్రార ౭ర (౧౯౨౧) ఇది సీక్కు_మతే స్థులకు ప్రధానస్థానమా 

వులున్కు రఎ౨౫౨ ౭౨౦ గురు మహమ్తదీయాలును గలరు, గోదుములుు 

ప్రష్పుదిను సులు, పెంక్కాజొన్నలు నిచ్చటి ముఖ్యములయిన 'జుంటలు. 

ఈజిల్లాయం దక్ళు_డక్క_డ పత్తి పండును ) చెజికుతో (టలును 

గలవు, ప్రత్తిని దూదిగా మార్చి చేళ్ళలో అణంచి కట్టుటకు దూది 

మరలు శలవు, అవముతసర ముజిల్లా యించుమించుగ సమమయిన మైదా 

నము, తూర్పుననుండి పడుమర్ కిది కొంచె మేటముగ నున్నది. జిల్లా 

యందు చారీనదెనుండి తమ్వినకాలున లెకుపు_వగం గలవు. వీనివలన 

సీటిపాలుదల కేక్కష్కువ యవకాళము కలదు, .. ఈజిలాయందు రాక 

ఫోకలకును, వర్తకమునకును “నార్ వెస్టర్న్ వై ల్వేయున్సు దానికి 

సమాంతరముగ 6 బోవు 6గ్రాండు ట్రంకు రోడ్డును _పృథానస
ాధనములు. 

అమృత సర పట్టణము. అన్ఫుతసరముజిల్లాకు ముఖ్యు పట్టణము. 

ఇది పంజాబునందలి నగరము లన్నిటిలో మిక్కిాలీ భాగ్యవంత మయి 

నది దీనిజనసంఖ్య ౧3౬౦౨౧౮ మంది, వీరిలో మసహమ్ముదీయు 

అను పొందువులాను ' ఎక్కువ, ఇచ్చట: తివాచీపరి శృమలోం బని 

చేయుచున్న మడ్ద ములు ౨౦.౦ లవణికోను గలవు. తోళ్ళు, చర్మములు, 

బట్టలతొనులు - వీనితో నిచ్చట వర్తకము. సాగుచున్నదిః. అందు, 

గ్ 

3౧4 

మొదటి కెంటికిని సంబంధించినవర్హక మెక్కువ. హీ మవత్సర్యతే ములను 
డాంటిపోవుమార్దములగసండ జరగువర్తకమున కిది ప్కభావస్థావము' 

ఇచట సంవత్సరమునకు రెండుతడనలు జరఫసంత చీరా ప్ర మునం 

దంతేటను జరగువానిలోని కల్ల గొప్పవి. 

ఇది సిక్కు_మతమునకు ముఖ్యపీ! మసటచేత. నీహ్మ్ణణమునకు 

మిక్కి_లీ పృఖ్యాతి కలిగినది. గురురొమడా సనునాలుగవ నీకు పరువు 

౧౭౪ -వ సంవత్సర ప్రాంతమున నిచ్చ నొకసర స్ఫు శ్రీవ్వించి 

నివాస మేర్పటు చుక నెను, అతడు ౧౫౭ ౭ న ఆశ్చరుఫాదుషైవలన 

నుండి ఆయిదువందల * విఘూ? ల స్థలమును బక సిన పడప సరీండు 

ఆను త్రవ్వించిన సర స్పునకు ఆమృతసర మని "జీర్రుపె ట్రైను, రరువాతే 

గరు. ఆర్జునుం డనునతం డీసరస్సునకు సడుము నొక దేవాలయమును 

గట్టించెను. పట్టణ మటుపిదప శ్రామునుగ నఖివ్భద్ధి చెందక చెను 

కాని ౧౭౬౨ లో ఆహమ్మదుహా ఈబేవాలయమును ఢ్వంసము కావించి, 

సరన్సులో మట్టిపోయించి, గోవులను గోయించి భ్ర ఫ్లముచేసి వెళ్ళి 

పోయెను. కాని సిక్కులు చెంటనే దానిని మకల చాపచేసి ౧కి౬౬ఒ 

వజకును కాపాడిరి. కొన్నిదినము లీపట్టుణము భంగిమిసల్ ఆనువారీ 

యధీనమునం దుండి, తుదకు గూం౧-వ సంవత్సరములో రంజ్తు 

సింపనధీన మయ్యును. ఆత।[డు 'చాలధనమును వ్యయపటేచి జేవాలయ 

మును బంగారునీరు పోసీన రాగికేకులతో గప్పి౦ చేను, తరువాతే 

నీపట్టణమును, దీనిచుట్టు ప్రక్కల నుంద్యుప్ర, దేశమును పంజాబునందలి 

యితర భాగములతోోపాటు రెండవ సిక్క్టుయుద్ధయముననంతరమునందు 

చ్రిటీషువారి యధీనమా కిందికి వచ్చినది. 

ఈపట్టణమునందు నైదుసరస్ను అన్నను అందు ముఖ్యమయి 

నదె అమృతేసరము. ఈసర స్ఫు రమారమి సమచతుమ్మోఇముగ 

నుండును. దీని నడుమే సువర్ష దేవాలయము కలడు. దీనిని సిక్కులు 

క దర్బార్ సాహెజ్ * ( గారననీయచునుపభ్ ) అని వ్యవహరింతురు, 

ఈయాలయప్రుమధ్య భాగమునకు హరిమందిర మని పేరు. ఆది యొక 

చిన్నకొట్టు, నోడచెలుపలిభౌగముమోంద తాజ్ మహాలుసందువ లె 

వెక్కడపుంని చేయంబడియున్నది. నోడలెపెభాగమున్ను పైకప్పును 

బంగారునీ శానినరాగిశేఘలతో c గప్పయుడినవి, చశపహరిమందిక మున 

సిక్కులవేద మగు 6 ఆదిగ్రంథ ) మాండును,.. దానిని నిమ్మలం ప్రతి 

దినము మిగుల భక్తితో నీవలకుం చెచ్చి ప్రూజచేయాదురు. వైశాఖ, 

కా_ర్టీకమాసములం దిచట గొప్పయాత్ప్సవములు జరగును 

ఇచ్చట రంజితుసింగుకాలముననుండి సాలంువలవ రకము ని కేవ 

ముగ “హెచ్చినది. నెనుక కాక్షీరమున కజవువచ్చిన పుడు సాలునలు 

చయువా రేకు లచ్చటనుండీ యమృత'సర పట్టణము నకు వచ్చి 

యచ్చట నివాస ేర్చజుచుకొనిరి. ఒకష్టు డపర్ని కృేమయందు 

వాలుసవేలమగ్గ ములు పని చేయుచుండినవి, కాల్మకృమమున పాలువల 

శీత త్మ తివాలీలనీంత హెచ్చిసది. పట్టుబట్టలుకూడ నిచట భాగుగ 

చీయుదురు. ముడిపట్టు బొఖారానుండియు చీచా దేశయుననుం డీయూ 



పట్టుబట్రలవ_ర్హ రకము జరగుచుండును. 

అము - 

వండ, 

వచ్చును, ఇచ్చటనుండి సెపావరునక్కు దానికావలనున్న పర దేశములకు 

ఇచ్చట 'మెలకు.త్తే తము, 

విగంచనుఇెక్కడపుయని, దంతపుంబని, ఇత్త తడిసామానులు చేయుదురు. 

కణ్ణల 

ఇచ్చట ఖాల్నాకళ్లొాళఇాల, మిపునుకళ" ళాల యనుశెండువిద్యా 

లయములు కలవు, ఇవికాక ఇతరపాఠశాల లెసేకములు కలవు, 

వృత్తులు. నేర్చుపాఠశాల యుకటియుు వర్తకసంబంధ మయినవిద్య 

ఛేర్చ్పుపాశఠకాల యొక టియు గలవు... 

అమృత సరము వైశ్యనివాస్టానము. ౧ ౧౯౧౯ -వ సంవత్సరము, 

ఫీ కి చల్ చెల ౧౫-వ కేదీని ఈపట్టణ మున జలియకొవాలాబా గనందు 

జరగన వధల మూలమున. రాజకీయముగ ఈనగరముపేరు పొందూటేశ 

'మునం దంతట మాటు మోణినది, వందలకొలందిజనము డయరుసే నాని 

వలన వధింపయుడిరి. ఈవధలు హిందూ దేశమునం దంతటను రాజకీయ 

ముగ - గొప్పయాందోళనమును గలిగించినవి (చూడు(డు : జలీయకఃక 

వాలాబాగు), 

అమృత న్వరూ పిజి —_ "జాడవ _ శెడవరాగము, 

“కెబ్బదిరెండన మేళకర్త రయగు రసిక పి ప్రీయరాగజన్యము. ఆదోహ 

సరగమపధ స 

సంచారముకలకు. 

; అవరోహణము సధ ప మగ రిస 

అ న్భృ తోంజ న ము అమృత పదము ఆర్య భావ. 

లఠదు * చావు లేదు” అనుఫావమున కర్ణవాచకమా, ఇంగ్లీ షునందలీ. 

(Ambrosia ) అం బ్రోజియపదమును, 'అమ్బుతపదమును సమానార్థక 

ములు, అంజనపదము మ సామాన్యముగను కింటికివాడెడీమందున వేష 

యోగపడుచున్నది, అంజనము. సామాన్యదృష్టి కతీతమైన దృష్టిని 

గలుగంజే సుడి సీ సిద్ధ క్రియ యను సప్కతీతి కలదు, - కాని అంజనము 

మలామునకును (Balm) పర్యాయపదముగను వాడ(బడుచున్నది. 

పొళ్చాత్తీ శివె ద్యవిధాన 'మారంభమైనతరువాతను తె తే లముల్యూ ఘృత 

ములతో పొటు (Balm, Ontiiment ) అంజనములును వాడుకకు. 

వచ్చినవి. కరయంటలుబాము ( Oriental Balm) చానియనుకరణ 

"ములును చేశమనం దంతేటను, వెలసినవి. అమృ తాంజనము అమృత 

పదార్థమును; అంజనప డార్థమును కలసి "తెలుపుటకు. కల్పింప (బడిన. 
ఒకవేళ పురుప'సం'కౌనము గలీగినచో దానీని జంపుచుండిరీ లేక 

మందో. 

“బాము ౨. శ్రీయుత శాం నాగేశ్వర రావు గారు ౧౮౯౬ నందు కల్పిం 

చిన అమృతౌాంజనమునకు, ఆంధ్ర బేళశమునందును, పొందూస్థానము | 

' నందును తలనొప్పిబాము, నొప్పులకు మందు అని రూఢ్యర్థ మేర్చడినది, 

అమృతోంజన నగా అమృత తుల్య మైన (అంజనము 

a అమృతా నుభ నము —- ఇది తెలుస తెలియని 

. కోమనుకాధథలికుపాదిరీగా లెవరో, ర్రానియాండవశ నని సిం పీ, 

ట్రాకొదొరగా రభిప్రాయప డియున్నారు, 

-భెచిలునందలి. సువార్త రలలోని కొన్ఫిభాోగములే. ఈగ గ్
రంధమయొక్క 

. వినయము. రోమనుకాథలిక్ః నుతేములోని నమ్మకము. కాన్ని ఈ 

_్ర్రంథమునం జొప్పింప(
బడియున్నవి. Fr 

. చాజులలో నొకండగు ఏర బళ్ళాలునినుం తి, 

'యని 

త్రై _్రవులవేదగ్ర గ ంథమగు 

' ఇతనిశవము. ఘట (Ghizeh ) వస్తుసం గ 

(౨) మూడవ. 'తోథిమన్ కుమారుడు కో వూ, 

అమృతస్వరూపిణి- అ మెన్లో కెవ్ 
ల న్ఫు తాపుర౦ -__ బళ్యారిజిల్లా ఆలూరు 'తొలూకా 

యందలి చ్రానుము, జనసంఖ్య ౧౯౭. 

(WJ లో 

చహ్వూనియొక్క_ ఏడ్డురుపు త్ర్రులలో నాజివవా(డు. - అమృతవర్ష 
అన్ఫుతు౭డు వ వ్రియ్యవ్రత పు త్ర డగు ఇద 

అవృుతులు _ గందాంజిటలా ఆసా తాలూ కాయందలి 

శ్రామము. జనసంఖ్య ౨౧౦౧ (౧౯౩౧. 

అమ్మ తేశర్రరు డం __ చ్వారసముద్రపుహహూయసల 

శ్రి ఇతడు సమ_స్టభట్లార 

నియోగాధిపతి, దండనాయకే త్యాదిబిరుదములను గలీగియుం డెను, 

ఇతనివిపయమును నెల్లి డిచేయునట్టి భిల్ల మునినా (టిశాఫస మొకటి 

ఛార్యాడజల్లాలో నట్లే గేరిదగ్భణ నున్న యమృ 'తేళ్వర జేవాలయములో 

అమృతేేఛు -- క్రౌంచద్వీపమునందలి నది, 

అమెజాను __ ఇది ప్రపంచమునందు మిక్కిలి పొడు 

ఛైన నది, ఇది దక్నీణ-అ మెరికాలో మిక్కిలి ఉత్తీర పుభాగమునందు 

పశ్చిమణీరమందలి ఆండీస్ పర్వత ములలో పుట్టి తూర్పు వైపున 

అట్లాంటిక్ మహాసమ్మదృములో గలయును, ఇదె చా్టుచేలమైళ్ల 

పొడుగుగ నున్నది. దీని జలమునలన దక్షీణ.అ మెరికాలోనీ దాదాపు 

సగము భాగము పోషింపయిడునుః ఈనదిలో సుమారు ౨,౨౦౦ మెళ్లు 

సముద్రుములోనుండి || స్ప మర్షు వచ్చి చెళ్ళు చుండును, 

| అమేజానులు — గ్ర సుజేశపుప్రరాణాదులలో వర్ణింప 

బడిన (ప్రీసంఘము. వీరు మిక్కి_లీ బబముగలవారు. యుద్ద ప్రీయలు, 

యుద్ధను చేయునపుడు శ స్త్రయులకో అడ్డము రాకుండ "ప తమ 

'సడివీచయులను. క్రోసివేసికొ ౦దురు, . వీరి చేశేములో పురుషులు లేరు. 

వీరు సంతానోత్సే త్రీకొఆకుమ్మా త్రము తమ దేశమునకు ప్రక్క దేశముల 

నుండు పురుషులతో కొంచెము కాలము సహవాసము చేయుదురు? 

తమణదేశముననుండి చెడలంగొట్టుచుండిరి.. గోప్పగొప్ప యుద్గములలో 

వీరు విడిపటాలముగ6 చేరీ పోరాడుచుండిర, 

' ఆమెన్లో మెస్ — ఈజిప్టు దేశము వై రాజ్యము చేసిన 

ఛళావో. (ణం) అనంబడు రాజులయొక్క_ ౧౮ = వ వంశ 

మందలి నలుగురు రాజాలపే పేళ్ళు : (౧) ఇతడు | క్రీ స్రా, రమారమి 

౧౫౭౦ ప్రాంతమున -పదిసంవత్సరములవజకను “రాజ్య
ము చేసెను, 

గ.హోలయములో నున్నది, 

క్రై ౧౪౫౦ మొదల 

విం సంవత్సరములు, రాజ్యము చేసెను, GC) శాల్జవతో థ
ిస్ కునూ : 



అమరికా 

రుడు, ఈతండు శ్రీః ఫూ ౧౪౧౦ మొదలు 3౬ సంవత్సరములు 

రాజ్యము చేసెను, ఈతండు గొప్పగొప్పమందిరములను నిర్మిం ెను, 

ఇతడు ధథినుస్ అనుదేవునకు పక్కు_ దేవాలయములు కట్టెంచెను, 

(6) మూండవ అ మెన్ పో కేప్ కుమారుండు. శ్రీ పూ pe eX 

మొదలు ౧౮ సంవత్సర ములు రాజ్యము చే "ను, . ఈకతనితల్లి విదేళ 

రాజకన్య ఈతని భార్యయు నట్టి దే, ఆమె హిందూ టేశపుస్త్రీయై 

యుండు నని కొందటజు యభిప్రాయము, 

అమెరికా -. ఆసియాతరువాత (ప 
లన్నింటికం శు నిదె పెద్దది, 

ప,పంచమందలి ఖండము 

౭క-వ ఊత్తరాతాం కము మొదలుకొని 

౫[౬-వ దక్షీణామంకమువజికును, 3౫-వ పళశ్చిమలేఖాంళశము మొదలు 

కొని ౧౬౮-వ పక్చిమశేఖాంశమువణికోను గల భూభాగ మోపేరం 

బరయపుచున్నది, పశ్చిమమున పసిఫీక్ మహాసాగరమున్కు ఉత్తరము 

నందు ఆర్కి_టిక్ మహాసాగరమున్కు తూర్పున అట్లాంటిక్ మహాసాగర 

మున్కు దవ్నీణమున అంటార్కి_టిక్ మహాసాగరమును . దీనికి సరిహద్దు 

లుగ నున్నవి. తి శ్రీ భుజాకారయున నొప్పు నీయు. _త్తరదక్షీణ - అమెరి 

కాలను “పెనానూనొమక క ళూసంధి గలుఫుచున్నది* ఉత్తరముననుండి 

దవ్మీళణాగ్క్యమువణకు నీఖం డముయొక్క_ పొడువు ౧౦,౦౦౦ మైళ్ళు: 

ఎక్కువ కెక్కు_వ వెడల్చు ఉత్తర - అ మెరికాయందు తూర్చుపడనుర 

లకు 3,౮౦౦ మైళ్లు, దీనిచుట్టుకొలక రర ౦౦౦. “మైళ్ళు, ఈ 
ఖండ : 

మునకు సంబంధించిన ద్వీపములన్ని టితో గలసిన యెడల నె వైశాల్యము. 

౧౬జంం౦ం౦ం౦00ల చదరపు మైళ్ళు. అందు ఊ _త్సర-అమెరీకానై ఛా, 

ల్యము ౮ఏ,౦౦0,000ల చదర ఫు మైళ్ళు, దక్న్షీణమున' శ్రీశనక్రొలిణి 

ఈఖండము సన్నగిలుచురి బోయి తుదకు అగృము క్రి ంద నంత. 

మగను.. పళ్చిమోత్తరకోణమున నీఖుండమునకును తసియాసను మధ్య 

ఫూరో్య త్తరమున ,గీ,కా | ల వలో ఆ | యొక్కటే కాక ఆండీజ్ పర్వతములలో నింకను అనేకము లన్ని పర్వ 
Uo మైళ్ళ్సము ద్యముమా త్ర, మే కలదు. 

లాండ్ నుండి  యూరోపునందలి ఐస్లాండ్ వఐకను 3౭౦ మైళ్ళ 

దూరము, కాని అత్యంత దక్నీఇణయున పూర్వపళ్చిమార్థనో శేములకు వేల 

కొలది మైళ్ళ అంతర మున్నది. ఇందువలన నీశేండుగో ళీములందలీ 

E సమా చామాంశేములందు ఉత్పన్నము లగు వనస్పతులు మున్న గువానిలో. 

_సమూనతయుు వ్యత్యాసము శెండును గానవచ్చుచున్నవి. యారా 

_ వీయాలోని యు త్త రాకూంశములందు. ఏయేవనస స్పతులు, పళుపమ్యూ 

దులును గానవచ్చునో యట్టికే అమెరీకాయందలి . 'తత్చనూ నామాంశేము 

లందును గానవచ్చును. కాన్ దక్నీణామాంశములం దీకెండుగోళ ములలో? 

జాల వ్యత్యాసము కలదు. యూరోఫునందువలె ఉత్తర - అమెరికా. 

౧. యందును ద్వీప ము లెక్కువ కాని దక్షిణ - అమెరికాయం దన్ని లేవు, 

'ఆయున్న వియు మిక్కిలి దక్షీణముగ నున్నవి, ఉత్తర, దక్షీణ - అ మెరి 

- శాలకు, మధ్యల దూర్చు, ప క్కగా విశాల మగు సీంధుశాఖ కలగదు. 

అందు మెక్సికోసి సింధుశాఖయు, కరిబ్బియకాసము ద, దృమును పళ్ళిమ 

హంయాధ్యపములును నెలకొనియున్నవి. 

_ఈఖం డనుందలి ముప్పాతిక భాగము. ముం చిమైడానము, 

ల మైదానమునకం బళ్చిమముగా ( ఠా .త్రరముననుండి దక్షీణాగ్ల గ మువజకును 

సముద్రతీర మునకు 

'నామక పర్వత ములు మటేకొన్ని 'వ్యాపిం చియున్న వి, వూర్వసమా ద్య ద 

వే౧౭ 

పర్వత శేణులు వ్యాపించియున్న వి. ఉత్తర-అమెరికాయం దివి రాకీ 
"పేరం బరంగుచున్నవి, ఇవి కెనడాదేశమున ఊత్తరముననుండి 

యారంభమై దక్నీణాభిమఖయుగ వచ్చి మెక్సికో దేశప్రపర్వత ములలో 6 

గలసి ఇెండియు దమీణమునకు సాగి దక్షీణ-అ మెరికాయందలి శే గ్రోల 

లతో గలయును. రాకీపర్వతములనుండి జేజుగ వీనికిం బడమటీపళను 
సమానాంతర ముగ సెర్రానెవేడా, కాన్కేడ్. 

తీరమునకు సమిపముగ అప్టాషియకప పర్వత ములు గలవు, ఇవి రాకీ 

లంత ఎత్తయినవి కాను, ఈ తర-అమెరికాయంగలి పర్వత శిఖరము 

లలో మెక్ కక లే నామకకాటము 'తక్కి_నవానికంశు నెత్తయినది, 
దీనియెత్తు ౨౦,౪౭౦ అడుగులు. దానితరువాత ౧౯౪౧౮౯ అడుగుల 

యెత్తుగల లోగక్కొ ౧౫౦౦౦ అడుగుల యెత్తుగల ఫొ ఫా కెటాపిటల్ 

| నామక శిఖర ములు ముఖ్య మైనవి, ఈరెండు అమెరీకాలను గలుపు 

'పెనామాభూ సంధి సము దృతేలముననుండి ౨౬౦ అడుగుల పల్ల మున 

నున్నది. దక్నీణ-అ మెరికాయందు. ఆండీజ్ పర్వతమాలికలు ఉత్తర 
మున పెనామాభూసంధినుండి దక్షీణమున . హార కొనామ'కా గ మువజికు 
వ్యాపించియున్న వి. ' ఎత్తునం డివి రాకీపర్వతములను మించినవి కాని 
వానియ౦త వెడల్బుగలవికావు.. అకంకాగువా (౨౩౩౦౮౦ అడుగులు, 

సౌరటా లేక ఇల్ల ంప (౨౧౫౪౮౪ అడుగులు సహామా (౨౧౦౫౮ 

అడుగుల్సు అను. శిఖరము లీపర్వతములందు మిక్కిలి ఎ ల్తేయినవి*. 

r= త్తర ప్రాంతములందు ఈపర్వతములు మూ్డడు మాలికలుగ6 జీలీ 

యున్నవి: వీనిలో నొక శే ణి ఊఉ త్తరఫ్రూర్వముగా. వ్యాపించి వెను 

జాలా (ప్రాంతమున శ్రీలసను. పళ్చి మమందలిళాఖ సెనామాభూస సంధివజు 

కను బొగ్యునది, ఈగెండింటికి నడుమునుండు శేణిలో టోలీమానామ 

కాగ్ని పర్వత శిఖరము కలదు, దీని యెత్తు ౧౭,౬౬౦ అడుగులు, ఇది 

తములు కలవు, 

' మింద వచించిన యు త్తరదక్షీణ _ అమెరికాలలోని 'మైదో 

నములు భిన్న ములగ ప్రాకృతికలవ.ణములను, . కాలనూనములిను 

గలిగియున్న వి, మణీయు నీయు త్తరదవ్నీణ-అ మెరీ కోల యందు నైసర్షి 

కముగC గొన్ని సమానధర్మ ములున్సు కొన్ని విపరీతధర్మ ములంనుగూడ 

గలవు, పళ్చిమదిశయందు ఉ శ్రరదక్షీణముగా పర్వతములు. వ్యాపించి 

యుండుటయు, వానికి. దూర్చున విళాలములగు మైదొనములయునికి, 

య్ _త్తర-దకీణప్రూర్వా ఖిమఖము లై నదులు ప సృవహీంచుట మొదలగనవి 

ఈశెండుభాగములందును సమానధర్శ ములు. జ త్తర-అమెరికా. కీతకటి 

బంధమున నుండ దక్షీణ-అమెరీకా ఉస్లకటిబంధమున నుండుటయా, 

ఈకారణమున నీశెండుదేశీములలో వసించు పశుప పక్యూదిజీవజం తున _ 

లందు "భేదము నలుగుటయు ననునవి పీనియందలివిధర్మ ములు, 

ఈ శెండుభాగములలోని మెదానములును అశేకనదీ ప్ర 

నులతోలి 6 గూడి సారవంత మైన జేలలం గలిగి కోంవన్యవవ మై 



తంళా 

వ్ల 

ము 

ఇట్రాదిటుల్ కఫ 

సు చని మన వాయు భావు చా భు వచా అకా బు శి శా ణా కాగా ఇ 
౧ వ్యాక ఆ అయి చు థా ఇ బుచా ఉ (౫ 

“' టఅకం౦ంకతాళా 



డిగ్రీలు లీమా పట్టణమున 

అమెరికా 

నదులు ఉత్తర ప్రాంతమున ప్రవహించుచుండును, చర్చిల్ నెల్నకా 

సెవరెకా. 

సెంట్ లారెన్స్ అట్లాంటిక్ మహాసాగర మందును మిసిసిప్పి రియో 

గ్రాండె.... డెల్ నాన మెక్సికో సింధుకాఖియందును, - “కొలంబియా 

ఫ్రాజర్., సాక జోఅక్విర్, సాక్కమెంటో, క్రాలరేడో 'మొదలను 

నరులు. పసిఫికొమహాసాగరమందును గలయుచున్నవి. ఈచివర 6 

ఛేరా_న్న నదు లంత. ప్రసిద్ధి కెక్కినవి కావు, 

మాగ్గలీన్యా ఒంనోఖోం కొలకడో, రయానీ గో, అమెవాక్కొ 

పరనషీబా మున్నగునదులు దక్షీఇణ- అమెరికా.నుందలీవి, ఇ వన్నియు 

అట్లాంటిక్' మహాసాగరమున6 ' గలయును, క స్పిక్సియారీనామక నది 

రయోనీ: గ్రోనదినుండి ఏలి ఒరి నోకోనదెలో6 గలయుచున్న ది. అ మెజాూకా 

ప్రసం చమందలినదు లన్నిటిలో . చెద్దది. దీనిపొడువు 33౫100 ల 

మైళ్ళు, దీనివరవయొక్క_విస్తారము . ౨3, 0600౦౦౪ చదర సుమైళ్ళు. 

వెడల్పునందు డ్ త్తర- అమెరికాయందలి. మిసీసిప్పి గొప్పది. 

నీదేశమున ' సరోవరము లేకములు గలవు. వానిలో. సుపీరియర్ 

మీషిగక్ పార్యారకా ఎెర్కీ ఒంటూారి మో నామకతటాకములం' ప ప్రధా 

నము లెనవి. విని ద్వారా ఖండమధ్య ఫభాగమునకులహాడ | నౌకా పృయాగా 

ముల? గావింపవచ్చును. 

కాలమితి (Climate) యందు ఉ శ్రర దక్షీణ-అ మెరి కాలలో 6 

జాలభేదము కలదు, ఊ శ్రర-అ మెరికాయందలి కాలమితి మొత్తము 

మోద యురాసియా యందలి కాలమును బోలియుండును. మజేయు 

నిచట పడుమటితీర మనకం "కును" తూర్చుతీరమున నీత మెక్కువ, 

ఈకారణమునే అమెరీకాలోని అట్లాంటిక్ తీరవ ందలి పట్టణములలోని 

చలీ తిన్నగ నవే 'యమకాంశముల నుండు యూరోపు అట్లాంటిక్ 

తీరనగర ములలో ని చలికం కె పదిరె టైక్కు_వగ నుండును, ' మొ త్తమ 

మ్ంద ఉ_త్తర-అమెరికాయందలి _యొక్కువ భౌగమున6 జలీ అధిక 

_ముగనే' యుండును. కాని యొకోవీధమగు శువ్కు_వాయున అతరుణ 

] మున వీచు చుండుటవలనం జలి యంతేగ నసహ్య మనిపించదు, 

.  దక్షీణ-అ మెరికాయందు మూండింట శెండువంతులు ఉన్లకటి 

బంధమున  నుండినప్పటికిని దజచుగ వాయువులు వీచుచుండుటవలన 

జేంిమి యనిపించదు. నీడయం .దిచటితాపపరిమాణము ౧౦౦ డ్నిగ్హీ 

లుండును. రయోడీజనీరానగర మున. మధ్యమా పపరిమాణము ళో 

దతీణ-అమెరికాయందలి 

వాశౌవరణము ఒక్క_విధముగ నుండ. అ'మెజాక యొక్క. యాపరి 

భాగములందు ౧౦ చెలలపర్యంతము వర్ష మపరిమితేముగ. కురియు 

చుండును, ఇందులకు ముఖ్య కార ణము “కూర్చుననుండి పీచు ఆర్ద్ర 

వాయువులు, అది యటు. లుండ నీళండుబేశములలోంగూడ సంవత్స 

రముపొడుగనర్లు, బొ _త్తిగ వాన కురియని ప్ర ప్ర,దేళములును గలవు, 

. 'మెక్సికోయందలి యా తత్తర భాగము "వొందలుకొని 'కొంతదూరము 

ష్ శ్రరమువజికును . గల ) ఇలాకాయందు.. బొ త్తిగ వర్ణ ములు కొరియవు, 

2.౨ డిగ్రీలు, 

| దక్షీణ-అ'సురీ కాలో ని "పెళూ, 

_ అల్బనీనదులు హడ్చక్ సింధుశాఖయందు! . గలయును, 

మజేయు. 

కంగు. 

చిలీ దేకములందును గావలసినంతవర్ష మా 

అమెరి కాఖండమునందు సకలవిధములగు ఖనిజయు 'లుత్సన్న ము 
లగును. చెండి బంగారము లిచటనుండి సమస పృపంచమునకును రవానొ 

1 యగుచుండును. 'సంయు కరా స్థ మలందు అతుయములగు బోెస్తగనులు 

గలవు. మణియు ఇనుము, సీసము, 
లోనగుధాతువుల. కీ దేశయ తజు(గనికొటారము. ెట్రోలీయమునూనె 

కిడె జన్మభూమి. ఇచటి "పెట్రోలీయము బావులకారణమున నూతన 

నగరము లనేకము లావనిర ష్ఞనించినవి. వజ్శములు, వివిధరత్న ములు నిచట 

దొరకును. 

జేళమం దంతట ముహార ణ్యములు వ్యాసీంచియుండుట చేతను, 

అరణ్యములు లేనిచోట్ల పచ్చికగడ్డితో నిండిన మైదానము లుండుట 
చేతను ఖండ మంతయు నాకుపచ్చ సర్ద సరము గలిగి కడు మనోహరముగ 

నుండును. అరణ్యర సాతేమాలై న యాపచ్చనిమైదానములే ఉత్త తర. 

అమెరికాయందు పె రీలు, సవన్న లనియు, దక్షీణ-అమెరీకాయందు 

లానోలుు పంపారా సెలా లని రో 6 బీలువ(బడుచున్న వి. ఉత్తర_ 

అమెరికాయందలి అరణ్యము లన్నియు మనువ్యోపయు క్ర కము లగు 

చున్నవి కాని దక్నీణ-అ మెరీకాయందలి వింకను అనాహతావస్థయందే 

యున్నవి, మిక్కిలి యుత్తకమున దేవదారు ఫర్ (౮10 నుక 

వృతేము లెక్కు_వ. ఈభాగములకు దెగువనుండు ప వ్ర, చేశములలో ఓకు 

మున్నగు మూల్యమైన కలప దొరకును. అ'నేక్మప, ప కౌరమలస తాళ్ళు, 

నాగ జెముళ్లు కలబందలు మొదలు కంచెలకు, నారకు నుపయోగ. . 

పడు వృక్షములను పుహష్కూలముగ6 గలవు, దథీణ-అ మెరీకాలోని 

' యగణ్యములు మను ష్యులకు6 బ్ర వేశింప నలవిగాక వృత, ములతో6 

గృిక్కిటిసి యున్నవి, ఇచటియడవు లన్నియు, మాలముననుండి 

చెవజకును  గడ్డితోడను పలురకములముక్కలతోడనుు తీగెల 
తోడను పెనవై చుకొనిపోయి దుర్చనుము లై యుండును, 

మొక్కజొన్నలు, బంగాళాదుంపలు, పాశాక్కు శింకోనా 

మొదలగునవి మొదటినుండియు నమెరికాయం దుత్చన్నము లగు 

చుం జెడివే. కాని ) వీనికి దోడుగ గోదునువరి మొదలగుధాన్యములును, 

చెజకు, త 
సత్తి 

కాఫీ నానావిధ ఫలజాతులు, శాకములు పర దేశ 

ములనుండి 'తెప్పింపంబడి సాగు చేయయుడుచున్నవి, డ్రా చదాక్ను లీఖండ 

మున బుట్టినవియు, బయటనుండి వచ్చినవియు౮హాడ ఫలం చు 

చుండును, | 

దక్నీణ-అ మెరి కాఅరణ్య ములు సింహాళార్డూలాది వన్యమ్యగముల 

కునికిపట్టులం,. "మజేయు ఎలు6గులు, తోతేళ్టు నక్కలు, కాదను 

ములు, కణుంజులుం దుప్పులు, అల్ పొకామృగములు, ఒం ములు 

దేవాంగిపిల్లులు 'లోనగు నుష్టమండలభవము లగు అ నేక విధవన్యమృగ ము 

. లిచటం గలవు, పలు తెజంసలసరీసృృపములును “గాననగును, నదులలో 
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ముస ళ్యపరిమితముగ నున్నవి. గుజ్జములు, గ్ ్వ్రైలు తప్పం దక్కిన 

గృహ్య జంకువు లన్నియు న మెరికా దేళశమున€ బుట్టిన వే, 

ఇచటిజనులలో 6 బర దేశములనుండి వచ్చి వసింప6గడంగినవారు 

“గాక. బేశీయులును జాలమంది కలరు. ఆదిమవాసులగు వీరు ఎజ్జఇండి 

యను లనుపేరం బరంగుచుందురు. యూరోపుననుండి. వచ్చిన తెల్ల 

వారివలన నీయాదిమవాసులు కొంచె మించుమించుగ నష్టప్రాయులై 

పోయిరి. ఆదినువాసులలో భిన్న భిన్న జాతులు పెక్ర్కు_లు గలవు? 

అందు గొన్ని జాతులవారికి యూరో పియక సభ్య త యెడల నెక్కు_డు 

క్స్ చాతి అది యటు లుండ రమారోపియనులు అమెరి కాను గనుగొన్న 

యారంభదినములలో దమీణ-అమెరికాయందలి ఊఉ శ్రర ప్రాంతము 

లందును మధ్య-అమెరీకా, మెక్సికో దేశములందును గ గొందలు సభ్య 

జాతులగువారు నివసీంచుచుండిరి. వీరు నాగరకతయందు మంచి 

యకాన్నత్యమును ? బొంది నిశాలోన్న త సౌధములలోే నివాసము చేయుచు 
నొకపృకార మగు రాజ్య వ్యవస్థను గలిగియుండిరి. . ఇంతేకాక కృషి 
యందును యం త్రకలానిరాణనుందున వీరికి మిక్కిలి అభిరుచి 

యుండినలాగునల సకుపడు చున్నది. కాని ౧౫-వ కతాబ్టియందు 

యూరోపీయనులు తండోపతండములుగ వచ్చి యిచ్చట నివాసము 

గుదుర్చుకొనుటచే నన్ని విధముల వారీకం శు దక్క వస్థితియం దుండిన 

ఆదిమనివొసులు నవాగంతుకులలో  లీనమెపోవుటనుండి తప్పించు 

కా నంజాలకపోయిరి, కొొందణు తెల్ల వారితోడను, మజణికొందటు 

నీ గోలతోడను సంబంధములం జేసికొని వీరు తమ వ్య క్సీత్వముే 

నాళసము -గావిం చికొనిరి, ఇట్లు మిశ్రితరూపమున వెల్వడినజాతు 

లిపుడు మసి స్రిబోలు ములట్టోలు, జంబో లను పేర (6 బరంగుచున్నవి. 

యూరోపు మొదలగు. విచేశములనుండి వచ్చి వసీంపయగడణన వారిలో 

ఆంగేయు లధికసం ఖ్యాకులు, ఏరీతరువాత జర ర్శనుల్కు స్మా.ండి 

: శీవియనులుగగాడల గలరు, మధ్య-అ మెరికా, 'దకీణ_అమెరికావాసు 

లలో "స్పెయినులు, ఏ పోర్చుగీసు సులు ఎక్కువ,  అత్యంత-ఉాత్తర ప్రాంతము 
లందు ఎస్కి్వ్వి మోజాతివారు నివసించుచున్నారు, ఆదిముహాసుంందటు 

నాసియాఖండముననుండియే వచ్చి రనుట నిస్సంచేహాము కాని. ఏకాల 

మున 'నెచటనుండీి ఏమౌర్దమున వచ్చినదియు 'ెలీయదు 

కఈఖండముయొక గ్రా జనసంఖ్య ౧౮౦ 0,0 ౦,000. ఇందులో 

౧౫౮౦౩౦౦౦౦౦ తెల్ల వారు, ౨౮౦౮౩౦౦; "000 మిళీ శ్రీజోతులు, 

౧౩౫[౦౩౦౦|౮౦౦' నీగ్రోల. '౧3౨ 6,౦6,౦౦౦ లు ఇండేయనులు, 

మతమున ఊ క్తర-అమెరేకాయం దంతట ప్రామెన్ పెంట్ త్రోవ + 

వులు, దకీణ-అమెరీకాయందు ముఖ్యముగ రోమకా కాథలిక్కులు, 

ఇండియను లందటు., నన్యమకమువా రగుటంజేసి. అనాగరకమతము 

వారుగ పరిగణింప(బడుదురు, ఈఖండమందలీ సరిన్తాజ్యకు 

లన్నియు. రిపబ్లి కకొప్ర ప్రభుక్వమును గలిగియున్న వి. 

 ఆధునికయుగమున న మెరి కాఖండమును ననిప శై స్ట్ నుఖ్యాతి 
జినోవా నావికండగ అ్రీహోర్. కొలంబస్ అనున్నికి. లభించినది, 

Fal 

అమెరికా 

ఇతడు (క్రీ, శ ౧ర౯౨-వ 'సంవత్ఫ్ళరమున ప్ర స్తుతపు-అమెరికా 
ఖండమునకుం దూర్చుగ నున్న భామాద్వీపములలో ' నొకదానిని జేరి 

దానికి సాకాసా ల్వేడర్. అని నామకరణము ' గావించెను, యూరో ' 

పీయకానావికు లింతకుంబూర్వ మే ఈఖండపుపూర్వ భాగమందలి స్థల 

ముల గొన్నింటిని దర్శించియుండిరి కాని వారిపే రంతపర్యంతము. 

బయటికి వచ్చియుండలేదు, అ వన్నియు నటు లుండ నీఖండమునకు 

కొలంబస్ పేరున గాక అమెరిగోే వెన్బూషి. అనునానిపేర నమె. 

రకా యనునామళేయము కలిగెను, 

కొలంబస్ కనిపట్టుటకుయబూర్యము అమెరికాయొక్క_చరి క్ర 
మెట్టిదో తెలియదు. కాని ద్ర చీనకాలప్రువిజయ _స్థంభముల్పూ స్యారక 

చిహ్నములు ఇక్క _తావులందు6 గానవచ్చుచున్న వి. వీనివృ త్తౌంతము 

పూ_ర్టిగం చెలియునప్పటి కీదేశముయొక్క_ ఇతిహాసమగూడం చెలియ 

వచ్చునను ఆశ యున్నది. ఈ. ప్రా చీనస్తారకచిహ్నములందు ముఖ్య 

మెనవి మట్టితో గట్టయిడిన బృవోండములైన వేదులు, ఇవి పర్వత 

₹ిఖరములమాంచను, 'సదీద్వీపకల్పిమలందును నిర్మింప(ంబడియున్నవి, 

క త్రువులు వచ్చి ముట్టడించినయెడల స్వకీయర తమణోపాయమున కె 

యివి యుపయోగపడుచుం'డెకివి, ఇవి విశాలములై నాలుగువై ఫుల 

లో-తెన కందకములు గలిగియున్న వి, మధ్యమధ్య బురుజులును 

గలవు, అన్నివై ప్రులను నీటియేర్పాటు లున్నవి, మధ్యమధ్య మను 

హ్యాస్థులు “ళలజేదులు కొన్ని కాన్చించుచున్న ని, మటీకొన్ని ప్ర దేశ 

ములరే దీవేదులు బేవాలయములుగ నుండినట్టును నిదర్శనములు కలవు. 

పీనియాకృతి గుం ద్ర ముగను, చతుర స సృయుగన్ను సమచతురస్త్క ముగను 

గూడ నుండును, ఇల్లి నాయిస్ జిల్లాధోోని సెంట్ లూ ఈవష్టణమన 

కదుట శ్రహోకియా యనుమెడానమందలి యొకవేది ౭౦౦ అడుగుల 
పొడువున్తు ౫౦౦ అడుగులవెడల్పున్తు ౯౦ అకుగలయొక్తును గలిగి 
యున్న ది, మజీకొన్నిమృత్తి త్తి కావేదులు బృహత్ పరిమాణములు గలిగి 

ప్రొణులయా కారముల నొప్పియున్న వి, అం వొకటి మను ప్యాకృతిని 

గరు, దీనికి తలలు రెండు, శరీర ముయొక్క__ వ్వాడువు ఎ[౦ అడుగులు, 

. వక్షుకస్థలము వెడల్పు ౨౫ అడు/సలు, దీనిపొడువు ౧,౦౦౦ అడుగులు 

| మెక్సికో, మధ్య-అ మెరి కా, “పిరూ దేళములందును నిట్టి వేదులు కలవు. 

ఇవి చెనుదాహరించిన ' 'చేదులకంటు నిటీవలివిగం 'గన్పట్టుచున్న వి, 

| మబీయు వీనినిరాణము చారి తృకయుగమును సూచించును, కాని 

నిఠారీతములగు 
థి 

ప్రమాణము చేసుకు దొరకనందున వీనినిగుజించి 
యిడమిత్ల మని యేమి బ్రాయాటకును అవకాశము లేదు, 

_ ఈవేదులకు. దోడుగ ' నసేకప పట్టణములయొక్క యు, పల్లెల 

యొక్కయు శిథిలావశేవములును గలవు, ఈయవకేషములందు విళా 
లములగు రాలిచెక్కో. డమలు, మహోన్నత గో పురాక్ళతుల నొప్పు 

(గృహములు విగ గృహఖేలన 
ములు, చిత (త్రుముల్కు “కోడ్లు, నీటికాలువలుు వంతెనలు మొదలె న 
వన్ని యో కలన. ఇటీవల నూతనముగ? - బూర్వచారి తృ త, కయుగము 

| శాటటివి మజీకొన్ని శిథిలావ శేసములు ఇయటయ్యడినవి, -వర్యకలర 
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అమెరి కాఅంతఃకల 
వాసులగృవాము లని ఫురాత త త్ర ఏవే త్ర తలు వీని నూహీంచియున్నారు. 
ఇవి. ముఖ్యముగా కొలరేడో మొదలన అమెరికా పక్చిమభాగమంబలీ . 
క్రాండచటియలందును, అగాధము లై, నిట్టనిలువుగ నుండుకొండలో 
యలముఖముల నొప్పు సవాభ్యంతరములందును గట్టంబకియున్న వి. 
ఈగ్భృహములందు( గొన్నింటికి పెక్కు అంతే స్తులును కలవు, . 

అమెరికా అంతక లహము (American Civil- 
Wary — ఐరోపాజూతులవా రమెరికొఖండమునందు వసీం చునిమి 
త్తము వలస పోంగడంగినయాకంభదినములలాోే కృషి కార్యాదులయం దు 
తోడ్పడుట దాసులనుగాశ వెంటం గొనిపోవుచుండిరి. పాళ్చాత్త $ 
జేశములం దాకాలమున బానిసల నుంచుకొనునాచార మంత నింద 
నీయముగ గణింపంబడకుం జెను, యూరోపీయను లాఫ్రీకా మున్నగు 
అనాగరకఖండములకుం బోయి. యచటి దేశీయుల చేదే యొకవిధ 
ముగ బట్టిళొనివచ్చి అవసరముల నితరస్థలములం దు దానులుగ వక్త 
యించి ధన మార్జిం దు చుండిరి, ఇట్టివ్యాపారము చేయు వారి కండు 
వలన. బుమ్మలముగ లాభము వచ్చుచుండే డకిది, యజమానులచ రాస్తు 

లందు దక్కి నపశుశులు మొవలగువానితోపాటు దాసులును ఒకరు 

నుండిరి. నూత నఖండములందు వ్యవసాయమయోూగ్యమగు భూమి యపరి 
మితముగ దొరకుటచే నిట్లు దాసులను. బెట్టికొనుట పరమావళ్యక 
మయ్యెను, ఈరీతిగ జమకూడిన దాసులసంఖ్య కాల్మక్కమమున 

లకులకు మించిపోయెను,. ౧రాఎ[0- -వ స సంవత్పరమునా.టి రడి 

సంయుక్త రాజ్యములందు ono రాజ్యములవారు దాస్య ప్కథ న్యాయ్య 
మనియు గొరవ మనియు, సాఫావిక మనియు6 దలంచి దానిని 

తమరాజ్యములందు స్థి సిరపణు చుకొనిరి, ఇ వన్నియు. నందువలన దాస్య 

రాజ్యము లను కేరన్ వ్యవహరింపంబవసా గను, తక్కిన ౧౬ రాజ్య 

ములవా"రు నట్టి యూచార మన్యాయ్య మని దానిని తమ ప్రాంతములం 
దశాస్త్రీయ ని నిర్ధారణము గావించిరి. అందువలన నీరోజ్యములకు 

స్వేచ్చారాజ్య ము లోను పితు కలిగను, దాస్య రాజ్యము లన్నియు 

మెొం్తత్తేమున దవ్షీణమందును, నే న్వేచ్చ్భారాజ్యము లుత్తరమందును నుండెను, 
పగను స్థరపజుచుకొనవలె నని దక్నీఇమువారున్కు దానిని దాస్యప్ర 

నిరాలింపవల ము నని ఉాత్తరమువారును వాస్వివాదములతో సరిపెట్టు 

కా సంజాలక తుదకు యుద్దమునకు దిగిరి, ఇదియే. యయమెరికాఅంతే? 

కలహము, ఈయుద్ధ మార రభ మగుసరికి మటీరెండు రాజ్యములు న్వేచ్చా 

రా జ్యములయ్యెొను కారణాంతర ములవలన నాలుగుదాస్య రాజ్యముల 

కును న్వేచ్చారాజ్యమలపక్షము వహీంపవలసివచ్చుట ముందుముందు 
తెలియననను, 

ఈయంతఃకలహము ౧౮౫౬౧-వ సంవత్సరమున ప్రారంభ మెన 

ప్పటికి "నేతద్వివయకప్ర, పృ్యయత్నెము లంత క్రుంబగార్యము ముప్పది నలు 

వదియేండ్ల కి శ్రిందజే జనించియుం డెను. మొట్ట మొదట దాస్య పృథ కను 

కూలు'దే 'యవ్యవగ నుండిరి. ప్రాగంభకాలమున దాస్యప్ర్రృథ క కూడ 

rE దను నరు నానావిధములగు . క్ట ములకు లోనుగావలసివచ్చుచుం డి చరి, 

రోగా 

(UU) 

| ముద్రాలయములను ధ్వంస 

_అత్యాచారశ్రూర్వకమగ దాస్యపతు.మువారు వ్ాంసల. బెట్టుచుండిరి, 

39 హాము 

కీ క, ౧౮౩౧-వ ప్రాంతేమున విలీయమ్ లాయడ్ గారీజకో అను . 

నత(డు దాస్యమున్వు హయ జమానులను గూడం గడు తీవరముగ 
నిందించియుం డెను. కాని యాకాలమున _నట్టివారి మొజు లన్ని యా 

నరణ్యరోదనము లగుచువచ్చినవి. ఊాత్తర, "దక్షిణ పళ్చిమ రాజ్య 

మలం చెచటలాని ఈ ప్కథ అన్యాయ్య మగున దని. యనుటకై న 

సాహసించువారు లేరైరి, మిందుమిక్కి_లి. ' స్వేచ్భారాజ్యములందు 
సెతము చాస్య ప్ర తిహలురను నిందించువాళే మిక్కు_టముగ నుండిరి, 

'సంయు క్ట రాజ్యముల ప్రతినిధి సభయందు ( House of Representa-— 

(1769) ఈదా స్యమును దూరము చేయు పృయత్నము ననుమోదించు 
| వారు కేవలము నలుగునైదుగురు తప్ప చెక్కు_వమంది లేరై రి, దక్నీణ 
రాజ్యములవా _ రల్పసంఖ్యాకు లసనీడాస్య ప్ర తిపులను మనుస్యావ 
తార మెర్తినసైెతాను లని హేళనవ్రూర్వకముగ నిందించుచుండిరి, 
దాస్యవిమోచనమును బోధించి ప్రచారము నేయువారి నందజణను 

బట్టికొని కారాగారములందు వై చుటకును, వార్మిప్కృచారక్క్య, ౦థముల 

నన్నింటిని నాశనము -గావించుటకోను చట్టము నొకదాని "సేర్చబుప -. 

వలయు నని వీత పృభుత్వమువారిని నోరుచుండిర. ఆదినములందు 

ప (పభుత్వముగూడ ఏరిశే యనుకూాలముగ నుం డెను, దాస్య పృతిపకులు 

సభలు గావించుచోట్ల ధూ ర సమాహములు వారిమౌందం బడి యల్ల రీ 
గావించి చెదర(గొట్టుచువచ్చెను, చాస్యము వల దనువారిగృహములను, 

మొనర్చుచుం డెను, - వీరిగాయకులను 

బోస్టకా నగర ప్రవీభులం దీదాస్య్యానుకూలురు గారిజనును శ్రాళ్ళతోం 

నట్టి ఈడ్చుకొనిపోయి వీ్భత్సము. సలీపిరి, ఫీలడల్ వీయాయందలి 

దాస్యవిమోచకులసభాగ్భహ మగ్నిపా లొనరింపంబ డెను, ౧౮౩౨ ౭-వ 

సంవక్సరమున ఇల్లీ నాయిస్ రాజ్యమందలి ఆల్థన్ప ట్ట్రణమున ఎలిజూ 

లవ్ జాయ్ అనునతే(డు డాస్యవిమోచనమును సమర్గించువార్తాపత్రి తిక్క 

సంపాదకు(డుగ నుండినందున హశళ్వ్య “కావింపయబడెను. ఇతనిని 

జంపీనవారు శిక్షీతులు గాక వదలివేయంబడిర. కాని ఈయంతివు 

. ఘటనమువలన దాస్య పృతిప పక్షులకు లాభమే కలిగెను. ఈకార్య మే 

దాస్య ప, ప తికాలురయుద్యనుము నున్నతమార్షములోనికి 6 చ్చే 

నని చెప్పవచ్చును. సమ స్తవిధములగు యాతనల నొందుచుండి ౫6 

బట్టు ఏడక గారిజక, ఫీలివ్స మున్నగువారు. చేయంగడంిన పు ప,వార 

ములయూలమున ౧౮౪౮ ౦_.వ సంవత్సర ము వచ్చునప్పటికి చాస్యఫేండన 

గ్రంథము లేకములు చెలువడుటచే రాంబోవుసంతతులందు పెక్కురు 

చాస్యవికు ఖులుగ నే శేలుచువచ్చిరి, మజీయు ౧౮౩ ౬-వ స సంవత్సరము 

ప్రాంతమున డాస్యవిమోచన పృ యత్నముల నడ చక్క వలయు 

నని ఏన బయటికి దేయజడిననియమముల, చట్టములు మున్నగున వన్నియు 

౧౮౪౦-వ _సంవత్సరమగుసరికి రద్ద రదు చేయయబడెను. దాస్య ప్ప తికూలుర 

నిరంతరదీకా ప ప్ర్క్రయత్నముల ఫలిత ముగ నుదారసంము ( Liberal~ 

_ Party) మని. _ యొకసమాజ మేర్చ'డేను, '౧యూ౮ళోరీ-వ స సంవత్సరమున 

నీసంఘము నకు జెందినపురుషా6 డొకండధ్య తం దగటకుం ఐ (ట్రైయత్నిం 
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పంగా నతనికి ౬౦౦౦౦ వోట్లు లభిం చెను * కృతూఖి 

వృద్ది నొందుచు తుదకు దాస్య పృతిహూలుర సంఖ్యయే యొక్కువయ్యెను, 

అటుపిమట 
రీ 

౧౮౫౦-వ సంవత్సర బ్రా పాంతమున స్వెచ్చారా జ్యములజన సంఖ్య 

౧౮౦3౦౮3౦౦౦ లున్కు దాసరాజ్యములసంఖ్య ౧ కోటికం టె కొం 

ణెను కక్కు_వగను నుండెను. అందు ౬0౦౦౦౦౮౦ లకు మించిన 

తెల్ల ల్ల వారును 3౨000000 లకు కొంచెము తీక్కు_వగ దాసులును 

౨౨౮౦౦౦౦ లవటికు న్వేచ్చగ ల నీ గ్యోలును ఉండిరి, యజమాను 

లాొకరిద్దజు దాసులు మొదలుకొని "సేయ్యిళుందికంయే నెక్కుడు 

కూడ నుంచికొనుచువచ్చిరి. చ పె సీిడెంటు మెయిలర్ అధీనమున లూయి 

యా నాయందు వెయ్యిమందిళం" నెక్కువదాసు లుండిరి, దేశమం 

దధిక స్వాతం త్ర, మును, ఐహీ కానందపరంపరల సనుభవించువారును 

క్రాలందిమంది యజమానులు, _తక్కినవారిజీవనము ' సంకటమయ 

మెయుం డెను. ధ'నాఢ్య్యూలు కాని తెల్ల వారును సరిగ కూటికి గుడ్డకు 

లేక కస్టపడుచుండిరి. ఏీరికం మెల దక్కువస్థితియందు క్వేశ్ళ(ల 

నీగ్రో, లుండిరి, వర్షవిభేదమువ వలన “తెల్ల వారి పండెడు స్వాకీంత్క § 

ములు కొన్ని ఈనీ గ్రోల కం జెడివికావు. వీరకంచులహాడ నీచమస 

దశయందు బానిస లుం సిరి, అప్పటి చట్టముల ప, కారము దాసు డొక 

విధముగ బశువే, పశువులవతె ఏీరినిసెతము యజమాని ఇతరుల కమి 

వేయవచ్చును శ్రేక్ష అన్యపడార్థములతో వినిమయము చేసికొ 

వచ్చును ఊరకయైనను దాసుల నితరుల కిచ్చి వేయవచ్చును, దాసు 

నియ యజమానునక్రు వంశపారంపర్య మగు అధికార ముంజేను, ఈ 

స్థితిగకు లన్నింటియందు అముట యనునది దాసుబలపాలీటికి గొప్ప 

అత్యాచార 'మైయుం డేను. “"అమ్మంబడినవెంటనే దాసునకు తన 

బంధుమి త్రపుత్రకళ శ్రా తానుల నైన విడచి పెట్టనలసివచ్చు చుండెను, 

చెంుట్ట మొదట యజమాను రీదాసులను విచేశములవారికినెళము వి క్ర 

యించుచుండిరి, శ్రుమముగ నావిధానము మాని. 

కమునందే విక్రయింపసా గరి. నియమాను సార ము 

యిధికారము నుం జెడిదికాదు, సంతలకు6 బకువులభంగ నొక్కాక్క 

సమయమున గుం ఫులుగుం ఫులుగ( దీసి కొనిపోయి. యమ్మంబడుచుండి చరి. 

కొన్ని వేశలందు దాసులు తమకు దామే యమ్మడువోవుదుండిరీ, 

కీరికి న్వేచ్చ యనునది సున్న. దాసుడు గొప్పయా సీ సిపరుండు. కాలహా 

డదు, కాని కేవల గు సోోప మోగముకొ. ఆక స్పల్పమాత్రపు ఆ “స్ట్ 

క ిగియం సర ఇశ వీరి ప్రాణము. లనిన నవియు యజమానుల 

_స్టగతీము లే, తగనకారణము “కండ, అనంగా స్వప్రా పాణరక్ష 

కాని స్వే 

దాసుల శెట్ర్ 

ణాన్థరు తప్ప దక్షిన పరిస్థితులందు దాసుని జంపుటకు యజమాని 

క్షద్ధికారము "లేదు, కాని జూన కూన్యు లగుటచే చడానులC జంపినప్పటి 

కిని "తెల్ల వారు. ?కీంపంపెడకు ౦ండనే తప్పించుకొ నుచుండిరి, సాధ్య 

మెనంకవజకు చాసహత్యలు జరగుచుం జెడివికావు, ఇందులకు ముఖ్య 

కారణ మాసమయమున యోస్యలగు 'జసులఖరీదు ౧,౦౦౦ మొదలు 

౧౩౫౦౦. ల డాలర వణకు నుం డెను? ఇంతటిలాభదాయకప దార్భ ములను 

చేతులారం భోయగొట్టుకొనుట కెవరను ఇచ్చగింపరుకదా | అదిగాక. 

అంతః కలహ 

యందు వీరు 

| లుగశే యుంచుచువచ్చిరి, 

ము 

దాస్మప్కృథవిహయమున నెట్టియభి ప్రాయము లుండినను. వారిని మితి 

మీటీ హింసించుట కిచ్చగింపక అట్లు బాధించుంయజమానులయెడల 

లోకులు విముఖత్వమును వహించు చువచ్చిరి. 

నెక్కు_వగ బాధింప యజకూనులు జంకు దుం శిరి. 

పనులను “గావించు చబ్లానిసలస్టీతి, చాలనజుకు చానగనే యుం డెడిది, 

కాని [పత్తి పంచదార వరి మొదలగు పంటలు పండు క్షేత్ర, ములందు 

పనిపొట్లు సలుపువారియవస్థ కడుళో-చనీయ ముగ నుండెను దాసు 

లానరించుకార్యులను సామాన్యముగ యజమానులు స్వయ ముగ. బరీ 

&ీంచుచువచ్చిరి. 

సమయమున వారిచే నియు క్రూలగు నిరీకుకులు డాసకృళ్య యులను బగికించు 

చుండిరి, ' అట్టిసమయములం దీనిరీకుకులు యజమానుల మెప్పు వడ 

యుటకై దాసులచే మితి మిం దినపని శేయించుట ము గలుగ దుం డెను. 

అందువలన దాసులను 

గృ హములందలి 

కాని యజకూనులు కార్యాంత రాస క్ర లయి మున్న 

పనిపొటులయం దాలస్యము గలీియుండు బానిసలు బెెర్త ఫు దెబ్బలకు 

గజి యగుచుండిరి. ఇట్టిశికు 'యాకాలమున సర్వజనాంగీకృత 

మైయుం డెను. ' మటీయు పాజీపోవుట, మాదక ద్ర శ్యనిషేవణము, 

ఒడలు మజుచియు౦ండుటు దొంగలీంచుట, సమయమునకు 'రాకుండుట, 

కరీరాంబరముల మలినము గావించుకొనుట్కు కర్తవ్యపాలనమున నిర్ణ శ్యు 

మూనియుండుట, ఉపకరణములను బాజవేయుట లోను “క్పూంశ్రువు 

లకై బానిసలకు శికు కలుగుచుం డెను. ఆహార వఏివయిమునను గృహ 

చాసులదశే బాగుగ. నుం జెడీ ఉది కాని కృషిచా సులస్టితి యావివయము 

నను హీనముగశేయుం డెను, లోభ గృ్కస్తులను యజమానులు వీరి 

యాహోరములనె నం దిన్నగ గణింపకపోవును రనుసం చేసూ మున నట్టి. 

పరిసి స్థితులు కలుగకుండులాగున నియవుములంగూడం 

యుంజెను. కాని స్వార్థ మునకు వకీభూతు లై న్యాయా న్యాయముల 

గావింప(బకి 

విచారింపనియజమా నులయేడ నియమము లేమికావింపంగలవు ? ఉళ్ళ 

వములందునుు శీతకాలమునందును దాసులకు గడు పురిండ నన్నము 

దొరకుచుం జెడిది కాని తక్కినసమ యములం దు శరీరధారణమూ త్రమే 

రైయుం' డెను... కొలఃదిమా తే త్రవుసౌకర్యమయు లుండినను, 

చాస్య యే కాని వేట్ొంకు కాసేరదుగదా ! యజకానులుంకు విశాల 

భపనములకోదగ్గణ దాసులనిమి త్తమ చిన్న యిండ్లు నిర ౦ప౭బడియుం డె 

డివి, ఇంక మతేవివయమునందు ' యజమానుని యిష్టానుసరముగా 

దాసుడు నడచుకొ నవలెను, అక్యవసరమ'స పని శేనినో ఆదివారము 

నాడు వీరి . కవకాశము దొరకుచుండెను. మౌాఖికముగ బైబిలు 

దాస్యము 

యొక్కయాపదేశేములను వీరు వినవచ్చును కాని పవ్షిత్స గ గ్రంథమును 
స్వయముగ చదువుట కములు కారు, పాదిరిగుళ్ళ (Thtrches) 

ప్రత్యేక. మగు ఫాగమున తెల్ల వారితో సంబంధము 

లేనిచోట. గూరుచుండవలయును. 

నిద్యావంతు లైనచో క్ర ృషికార్యాదులకుం బనికిరా ర నియా, చదువు 

కొని తిరుగంకుదు రనియం, 'ఆచదుజే - వీరిని స్వకార్యములయేడల 

నస సంతుష్టులం గావించు ' ననీయు . సాధ్య వై మెనంతీవజుకు. వీరిని మూళ్టు 

: విద్య యనునది. వీరికీ. సున్న, 

"కాని. గృహదా సులవిద్యావినయమున 



అమెరికా అంత కలవా 
బ్రోత్సాహము కలుగుచునేయుం డెను. ఇట్టి యీ దాస్య ప్ర, ప,థను నిరూ | 
లించుకొజణకే అంతఃకలహ ముప్పతి'ల్లెను. మోంద లిఖిదచినవడువున 
కాలము గడచినకొలంచియు ను _త్తరమునందలివారివాదము దృఢ 

మగుచు(బోయెను. . రెండుపక్షములవారికోలహయులును మజీంత భయం 

కరము లయ్యొను. ఈ పోరాటములను శాంతింపంజేయవలయు నని 
౧౮౫ ౦-వ సంవత్సర ప్రాంతమున G&G త్హీరదత్నీణములవారీమ్య ని నొక 
సమాధానము కాపింప(బడెను కాని ౧౮౫౮ -వ సంవత్సేరమున చ వేర 

"పెట్టక ఉన ఒకబిల్లు మూలమున సమాధానము భన వై మెపోవ సరల 

నల్ల కల్లోలము లారంభకుయ్యెను, అనంతరము ఈదాస్య ప్రశ ధర్మ నూ 

యధర్మమా యనువాదవివాదములు చెలశేలగాను. ఆర్షికముగ నిది యావ 
శక న మయ్యు ధా ర్తి కముగ భూోరపాతక మ మగ లచే సర్వథా పరి 

త్యాజ్య నునుసేద్దాంతేము (స్కబిలు చుపోయెను. ఒక ప చక్ర నిట్లు 

వాదవివాదములతో చేశ మంతయు నాందోళిత మగుచుండ బాకా బ్రాక్ 

అనునత6కు కొండలు అనుచరుల వెంట నిడుకొని వర్డీ నియా యందలి 
హార్చర్స్ 3 ఫ్ర ర్రీ యనుస్థానమును జే యచటియస్త్రశ సా సా గారమును 

ముట్టడిం చెను, ఆ పొాంతమందలిదా సుల నందటిను ప స తెరుగ( 

బడునట్లు చేయుట ఇక డీ కార్యమును గావించెను కాని విద్యా 
హీనులై, యు కాయు క్షవిచకణతాశూన్యులై , మూరు లై పశువుల 
కం కును మహానీచదశయం  దున్నయచటిదాసుల శ్రీఘటనముమూల 
మన లేశవూ (శ్ర్మైనను వివేకము క లంగదయ్యెను. బ్రా బాను నిర్బంధికుండై 

వర్డీనియానిం: సుముల ననుసరించి ఉరితీయంబ చెను తేమమానవజన ఫు 
ప్రయోజనము నై "నెన, 'స ర్తింపంజూలని పర మమూర్జులగు దాసుల నీహా 

రృర్స్ ఫెర్రీ రీఘటనము క _ర్హృవ్యప రాయణుల( జేయంజాలకపోయినప్పటి 
కిని చశమదలి చాస్య ని మోచనపక్ష,మవారి నందఆజు నొక్కు పెట్టున 

కార్య క్షేత్ర, ములోనికి ద దుముకునట్లు గావించెను. ౧౮౬౦-వ సంవత్స 

రమున అధ్య కుని (President ) ఎన్నికలసందర్భమునం దే ఉత్తర 

దక్సీణములవారి కత్యంకతీ వృ వ,ములగు వాగ్వి వాదములు: జరగినవి. తుదకు 

రిపబి బి కక్వ్యర్త్ కి యప ఆబ్బహాం. లింక ౯ ఎన్సుకొనరబ "డేను. - ఇత. 

డును, కాం గౌ సునందలి ండుసభలవారును, దొరతనమందలి ఉత్తర 

దాయిత్వము కల గొప్పగొప్పయధికారు లందటును' దాస్యప్రతి 

పత్తులే యెుండి3, ఆకారణమున దక్షీణమువా రీంకఠర దమకోరిక 

చెటివేట దనును ద్దేశముతో సంయుక్తరాజ్య సంయోజన ప్రృభుత్వమున 
( ౮౨102 ఏనుండి వే అసటకు నిశ్చయిం చుకొనిరి. ఈవిపయమున అంజి 

కం కొను ముందడుగువై చినది దక్షీణకరొలీనారాజ్యము, ౧౮౬.౦-వ 

సంవత్సరము డిసెంబరునందు ప్రతినిభులు కొందటు సమావేశమై దకీణ 
సంఘాతము (Southern Confedeyation) అను పేర ేర్చడి జఫర్ 

సక్ డేవిస్ అనునతనిని అభ్యశునిగ చెన్నికొని కలహమునకు సంవీద్ధు 

వైరి, ౧౭౮౮౯-వ సంవత్సరమున తమప్రూర్వులు గావించికొన్న యొడం 

రద్దుపటీచి సంయోజనమున( ౮1101 )నుండి విడిపోయి 

చ్రకటించుచు. నందులకు సమాధానముగ నక్రి, ందిే 

బడికసు 

నట్లు 
ధగ 

బ్రకటించి. 

భాతువులC 

వీనియమములకు కట్టువడి తాము సంయోజనమునందు6 

ము ౨3 

(యె, వేశించికో ఆనియమములను 6 కరనా జ్యములనారు భంగపటు 

చుటచేతను, వ్రృజాస్వాతం త్ర, త సనియ 

ముములు దాసయజమానులకు 6 ట్ర కాలము లఫటచేతను, స్వేచ్చా 

రాజ్య యు లన్నియు చాస్యపద్ధతిక్: బ్ర బ తిపకీ యుసనతని నధ్యకునిగ 

'నెన్నుకొనుటచేతన్వు ముందు కార్యరూ పమునకు వచ్చుసంయోజన 

పస్తు ప స్వుత్రప్రురా జ్య వ్యవస్థ యొక్క ప 

పు చభుత్వమయు దాస రాజ్యమలకు విరుద్ధ మగునది . యసటచేతను, 

ఉఊపర్వ్యు క్తకారణములవలన రాజ్యముల కన్నింటికిని సమానస్వాతం 

ల ఫ్రము నిలువ దనుహేతువుచేశను తా మిసంయోజనముననుండి విడి 

పోవుచుంటి మని పృకటించిరి, 

రందబును కాన్ఫెడరే టనియు న్వేచ్చారాజ్య యల నారు యూని 

యిని సులు లేక ఫిడశేటులు అనియు పీలువంబడపాగిరి,. ఈ మొదటి 

పక్షఘువారు సంయోజనమును భన్నము గావింపవ'లె నని తల పెట్టను 

రెండనపక్షమువారు దానిని రకీంపను కటిబద్ధు 'లైరీ. ఈతరుణమున 

ఫీయుశ్నీము. గాొణము కాంగా యూనియ్నురషణ మే ప్రాముఖ్య 

మును వహించెను. ' దశక్నీణకరొలీ నావారు తమనిశ్సి తా ఫి ప్రా యముల6 

దక్కిన దాసరాజ్యము లన్నింటికిని బంప ఫీబ్బ బ వరీనెల యగుసరికి మిసి 

అదిమొదవలు దె స్యరాజ్యములవా 

దాస 

సిప్పీ, ఫ్లోరిడా, అలబామా, జార్జీ యా, లూఇ మానా, బక్సాస్ రాజ్య 

ములు యాని యనువదలి కాన్ఫడలేటుపకమానం బజేశెను, యుద్ధ మారంభ 

మైనతరువాత వర్జీనియా ఊ త్తర జరొలీనా, కెన్నెస్సీం అర్క_కాసస్ 

అను మజీనాలుగు రాజ్యములు కాన్ఫెడరేట్లతో య గలసెను.. దక్షీణమువా 

రందణును రిచ్ మాండ్ నగరమును శేంద్రస్థానముగ "నేర్చు చుకొనిరి, 

ఆసమయమున జనరల్ విక్ ఫీల్ల్ స్కాట్ అనునతండు ఫెడరల్ సేనల 

కధిపతిగ నుం డెను, సమర్ నానుకదుర్ద మప్పుకు ఫెడరల్ _ఆధికార 

మందే యుండెను కాని దానియందలి బాటరీ లన్నియు కాన్ఫెడ 

రేట్లకు 'జెందియుం డేను, చ్పసీడెంటు మున్హగువారి నెన్నుకొనిన 

పిదప దాస్యరాజ్యములవా ? రాదుర్దముమిౌ (దె యూనియక్ పతాకమును 

దీసివేయ సంకల్బిం చిరి, ఇం దునిమ త్త తము వీరు స్రైనీడెంటు లీంకను 

నడుగ నత డాసమావారమును. స్కాాటున. శితింగిం చెను, 

ముతో వ్యవహారములం జక్క_యూచుకొనుట మంచి దని స్కాటు 

చ్రుక్యుత్తే తర మొసంగను, లింకనుయొక్క్ల మం శు లును (కాబినెట్ 

నెక్కు_వమంది సన్హుర్ దుర్గమును శాంతి ప్రూర్యక ముగ ఎగ వదలుటయే మంచి 

దని సలహో నిచ్చిరి. - కాని సమ్హుర్. పోయినయెడల సమ_స్టము పోయి 

నటులే యని యెంచి లీంకకా ఆదుర్లమును బలపజుచుటక్రై యుత్తేరు 

వుల నొసంగాను. . ఈసమాచారము - శెలీసినతోడే కా-న్నెడరేట్లు 

ఎక్కు_వజననస్థ్రము శేకుండ 'నాదుర్భమును స్వాధీనప అ చుకొనుటకుం 

దమనేనాని యగు. "బేర్ గార్జున కాజ్ఞ నొసంగిగి, దుర్భమును వదలి 

పోవుటకై యచట నున్న మేజర్ ఆండర్భనునకు వార్త నంప నత 

డందులకో _సమ్మతింపండయ్యెను. సంవత్సరము | 

ఏప్రిల్ . ౧౨-వ తౌరీఖున కా న్ఫెడలేటు సేనలు సన్హుర్ దుర్గముమో (ద 

బాంబుల గురిపింప నారంభించెను, దుర్చమందు కేనలము. ౫౦ మంది 

సైనికులే యుండినందున ఆండర్భకా వెంటనే చానిని వదలిపోయెను, 

శాంత 

అంతే ౧౮౬౧-వ 



వే 9 అమెరి కా 

సన్హుర్ దుర్చ ప్రుఘటన మెనవెంట నే స్వేచ్చా రాజ్యములవా రందబు 

నొక్కుమ్మడి ఛేకీభవించి యిందులకు ప్రృతిక్ళతి వింపవలె నని 

నిశ్చయించిరి, అనంతర మోశెండు తెగలవారికిని బాల్లీ మోరునందు 

సంగ్రామ మయ్యెను, ఇం దనేక సెనికులు హతు లైరి, అటుపిమ్మట 

వర్ష నియాయందు యుద్ద మారంభమయ్యెను* ఇందు తూర్చునందలి వారు 

దాస్యరా జ్యములపకు మును, పడమటిదెక్కు_నం దలి వారు స్వెచ్చారా జ్య 

ములపకుమున్లు అవలంబించుటచే వీ రిరువురకును పరస్పరము పోరా 

టమ కలి7ను, పూర్వవర్ద్ నీయనులు పడుమటివారిమోంద డం డెత్తి 

పోయిరి కాని యచట మెక్ ₹ కెలక ఆనునతేడు వీరిని పరా 

జితుల6 గావించి పాజందో లెను. ఈసందర్భమంచే పడనుటివర్డీ నియా 

యని భిన్నరాజ్య మేర్చడెను. కెంటకీ మిసౌరీరాజ్యములందును 

ఇటులే పోరాటములు జరగియుం జెను. మొ త్రముమో(ద కా న్ఫెడరేట్లశే 

అపజయ మగుడు ఈ రాజ్యములు యూనియనునం దే స్టరప డెను, వీని 

యన్నింటికం కు ' మనస స్పస్ స్నందు జరగినయయిద్ద ముక్యంత ప ప, చంక 

మెనది, ఇందు జనరల్ మెక్ దో విల్ అనునతండు 3౦0,000 ల సేనతో 
వాపింగ్రనునుండి బయిలు వెడ కా న్ఫెడరేట్లకేం ద్ర ,వుగు రిచ్ మాండ్ నగ 

రమును ముట్టకింప చుం "మెక్ శైల్లక-వలన నోటువడీన 

ప బేర్ గార్డు ౨౨౦౦౦ల సెనికలతో వ మసస్ఫన్ సమో పమందలి 

వ రన్ గామక పృవాశాముపొడుగునను వ్యాపించియు6 డేను, జాలై 

మాసమున నిచట నీరంండుపకుములవారికిని జరగినయుద్ధమందు మెక్ 

డోచిల్ కి (క్రింద నున్న యూనియనునేనల కపారమ నష్టము వాటిల్ల 

న్యేచ్చా రాజ్య మలవా రందజును సిస్తచే అవనతవదను లర, యూని 

యకాపకుమువా రందబును మొట్టమొదటి గొప్పయుద్ధమున నప 

జయము కలుగుట అపశకున మని చింతింపసాగిరి. కాని, ప్రెసిడెంటు 

లీంకక్మ్నూ త్ర మట్టు తలపోయక సెనికలశికుణము. సరిగ "లేనందున 

నిట్లు సంభవించె నని 'తెలిసికొ నెను, అందువలన మెక్ శక్లెల్లను నేనా 

నాయకుని గావించి సేనల నన్నింటిని, శికూయు కములుగం జేయుట 

క _త్తరువుల నొసంగెను, తడనుశారము డిసెంబరునెల వచ్చుసరికి 

౧౮౫ 0౦00ల మంది సుశిముతులగు సె నికులు సం సిద్ధు లర తీరువాత 

నితండు' కా న్ఫెడశేటులేవుసట్ట సటణము లుం డిన ఛూర్యతీరమంతటిని ముట్టడి 

వెచి విచేశములనుండి యెట్టిప దార్భ యలుగాని రాక్ష రకులాగున6 జేయ 

వలయు నని నియమించెను. ఒకప ప్రక్క నిచట యుద్ధము సాగుచుండ 

నీయిరుప క.ములవారను వారివారి ప పృతినిధుల యూరోఫ్రఖ) శము నకు( 

బంప్ వారిద్వారా కేమసిద్ధాం తమాలను (ప్రచారము చేయింప మొద 
భీడిరి, _ఈ కార్యమువలన ఠా. _త్తీరపక్షృమువారిశే యెక్కువలాభము 

"కలిగను, ఇవన్నియు నిటులుండ ' అసలుయుద్ధ మారంభ మగు 

సమయమునకు న్వేచ్చా రాజ్యములు ౨౨ వజుకును సకితిపోంగా దాస్య 

రాజ్యములు శేవలము ౧౧ మాత్రె చే మిగిలెను, ద్రవ్యము, యుద 

లకే మిగుల ననుకూలము లై నమార్షముల పశేమలో నుంచుకొనుటయం 

_ జేమి కాన్ఫెడళేటులకం కె యూనియనిస్టులే ఎక్క్క_డుసౌకర్య ములను 

అంత ౪ఃకలజా 

శాఖయందలి జల సేనలును 

యు | 

సామ్మగ్కులు 'మొదలగువానిని సమహేద్బకానుటయం చేసు. రాకపోక 

ము 

గలీగియుండిరి, కాని తిరుగంబడినరా జ్యముల నోడించి వారీని. 

మరల యూనియనునకు బద్ధు లై యుండులాగున6 జేళయుటయందు 

న్వేర్భారాజ్యమంగారికార్య మే యెక్కువ కఠినమై యుండెకు, 

అధ్యమ్యుని యాదేశానుసారము ౧౮౬౧-వ సంవత్సర మంతయు 

సె నికులను నుశికీ తుల జేయుటయంచే కడచిపోయొను. ౧౮౬౨ ఆరంభ 

నుసచా(టికి యూనియని స స్తులపకు మున Ho003000ల సె నికులును 

౨౦౦౪ల యాద్దనౌక లును 'తయా రయ్యెను, అప్పటికి ౧౫,౦౦౦లు 

"మ ్రోదుర్షమందును, ౨౦౦,౦౦౦లు వాషింగ్ కాచేరువ దు పృక్క 

లంషాసు ౨౦౦౦౦లు పడుమటివర్జీ నియాయందున్ను ౧,;౦౦,౦౦౦లు 

లూ ఈవిల్లి యొద్దను, ౨౦౦౦౦ల మంది అత్యంతపశ్చిమ సీ మలం మను 

స్థావీశులై యుండిరి. ఇ దేతరుణమున కా స్ఫెడశేట్లయొద్ద ౨,10,000 లీ 
సైనికులు సంసిద్ధు లైయాం కిరి. వారిలో ౧,౭౫,౦౦౦ ల మంది? తూర్చు 

వర్గీ నీయాయరదును, ౨06,0౮౦ ల మంది కంటకీ రాజ్య యులోని కొొలం 

బస్, డొనెల్ సన్, హా నీనామకదుర్దములం దును 

మండి కెన్నెస్సీరాజ్యములోని నావ్విల్లీ, చట్టనూగాలయందును 

నిలిచియుండిరి, వీరు గాక మజియ నేకనేనలు న్య్యూఆర్గి యన్స్స్ నెట్ 
చేజ్, విక్సబర్డ్ , సుంవీసులందు6 గూడి మినీసస్పలోయ నంతటిని 

గాచుచుం డెను. 

౨0,000 ల 

మోంద వచించినవడువున _సెనికుల ను త్తమరీతిని శిక్ష తులను 

గావించు ప్ర్యయత్నములందే, ౧౮౬౧-న సంనత్సేరము కశచిపోయెను, 

అంత ౧౮౬౨-వ సంవత్సరము జనవరిమాసము ౨౭-వ తారీఖున 
యకానియనుసేనల కన్నింటికిని సర్వాధిపత్యము వహీంచియున్న చెన్ 

డెంటు లింక౯ా ఈ క్కిందివడువున ను _త్తీరవులం గావించెను, 

(4 ఈసంవళత్సేరము ఫీ బృవరి ౨౨-వ తారీఖున సంయుక్త రాజ్య 

ముల సేనలు కాన్ఫెడలేటు సేనల పె దండెత్తి పోవలయును, కావున 

ముఖ్యము-గా మనో నీదుర్ణమందలి బలములును ౩ వొషింగ్హ ౯ బ్రా, ంతేములందు 

మెక్ 'కైల్ల ౯ లెదీశమున నున్న పొటోమాక్ మె సైన్యమును, పళ్చిమవర్డీ 
నియాయందలి దశములునుు కెంటకీ రాజ్యమందలి లరూ-ఈ వి వల్లీ యొద్ద 

నున్న నేనలున్సు కెయిరోదగ్గటి జలస్థల వా*హినులును, మెక్సికోసిం ంధు 

పని వచించినతారీఖున బయలుడజేబుటకు 
సర్వసన్నద్ధము. లె యుండవలెను. ఇవికాక తక్షి_ససే నాసమూాహము 
లనియుగూడ నుత్తరువులకై వేనియుండవలెను. ఈనసే నావిభాగము 
లన్నింటికిని జెందిన యధి కారుల, ఆఫీసరులు, దళాధిపతులు లోనగు 
వారు తీవుతమక _ర్హవ్యములను 

. అటుపిమబ నితండు యుద్ధ మేలా చన 

దన వాం తి త్రివర్షమతోం గలసి యాలో చించుకొని స్టీరపటీచికొ నెను. 

కా న్ఫెడరేట్లక ముఖ్యస్థాన మగు రిమాండ్ సగర మాసు ముట్టడి 
వేయుటయు ఊఉ శ్రరమందలీ యూూనియను నే నలు నిరాటంకమున 

. దక్షీణమున' .కేటకును కా న్ఫెడరేట్లిను విడ:దీయుటకును వీ లస 

బానగ గు ్హైజింగె, ఈయు _క్రీరువుల . 

నన్నింటిని. అనులులో( బెట్టవలయాను, » 

సాగిరి ప(దగునదిధు! డ 



ఈ మెరి కాఅంత కలహ వన 

లాగున మిసిసిస్పీలోయను. వశపజుచుకొనుట యు. నిప్పుడు యూని 
'యనిస్తులకు ముఖ్యకర్త రృవ్యము లై యుం డెను, అందునిమి త్రము వర్ణ నియా 
యందును పళ్చిమకాజ్యములందును, సము ద దృతీరమంకటను వెంటనే 
యుద్ధము సాగింపవలసియుం డెను, ఈవిధనము ననుసరింది యుద 

మూరేరభ మెనవెంటచే పశ్చిమ ప్రా పాంతములందు "పెన్నెన్సీనదెమోంే 

నున్న హె న్రీదుక్టమందును, కం బర్ లాండ్ నదిమో6ది డొ నెల్ సకా 

గుర్చమందును కా న్ఫెడరేటునేన లుంకిసందున కమోనోర్ ఫూట్ 
మెందటిమర్ష మును సింప్పకాగ్రాంట్ రెం కవదుర్ష మును ముట్టడించి 

వశపటుచుకొనిరి, జనరల్ హెల్లాకుశో డ్చాటునో 

నితడు కారింత్ నగర మును సెతయు ఆక్కమించుకొ నెను. (కృమముగా 

పోప్ ఫూట్ నామకనే నానుల ఉఊద్యమములమాలమున మసినిప్పీచని 

యు త్తర భాగమున విక్స్ బర్ట్ వజికును యూనియని స్తులవళ మయ్యెను. 
డక్షీణమున ఆడి రల్ ఫా 45 గావించిన ప ప్రయత్న ములవలన మిసిసిప్పీ 

మాంచిపోర్ట్వాడ్ * సక వణుకును గల భొగమయూానియని స్ట సులకు దొరను, 
కాని పూర్వ ప్రా పాంతేములందు కా న్ఫెడరేట్లశే రమక్క చ జయము చేసా 
రను, 

అనంతరము 

రీచ్ మాండ్ నగరము "నా క్ర మించుకొనవలయు నని మెక్ కై 

లక ఘోర ప ప్రృయత్నముల సలీ పస కాని సాధ్యము కాకపోయెను. 

అందువలన యూని యనిస్టునే నా నాయకులందు మూండునాలుగుప ర్యా 

యములు మార్పులు కలిగెను, అయినప్పటికిని ౧౮౬౨ -వ 'సంనత్సేర ము 

సమా ప్ప మససరికి యూనియనిస్టుప క్షృమువారికే యెక్కు_న ఆనుకూల్య 

ముగ నుండెను. పోర్ట్ వాన్సకా,. విక్ వ బర్లీ మధ్యగల భాగము దప్ప 

దక్కిన మిసిసిప్పీ భాగమంతయు యూనియ నిస్తులచేతులందుC? జిక్కెెను. 

సమ్మగృపశ్చిమవర్డీ నియా యావత్తు మిసాక్కీ సమ _స్టకెంటకీ, అన్న 

స్పీ, అర్కకా ససులలోని విస్తార భాగమును, మిసిసీప్సీ, లూఇ మానాల 
లోని కొన్ని ఫాగములును యూనియని స్టులవశ మయ్యెను, ఇంక యుద్ధ 

మునందలి జయాపజయము లనిన పడమటియూనియని స్టుల కెక్కు_వ 

జయములున్కు తూర్పున కా న్ఫెడరేట్ల కెస్క_వజయములును లభించి 

యుం డేను. యుద్ధము లీ పృకారము హోరాహోోరిగ జరగుచుండిన కాల 

నుండే ( ౧౮౬౨ వో సంవత్వరము ౫ సెఫైెంబకుభాసమున లీంకకా దాస్య 

విమో దనమును బృకటించి ౧౮౬౩ -వజనవరి మొదటి తారీఖుననుండి యా 

నియను మమలులోనికి వచ్చు నని చెల్బ డిగానించెను, తదనుసారము 

జనవరిమాసయు వచ్చినతోడశీ దాస్యరాజ్యము' లందలీదాను లంద 

బును స్వతం త్రు, చై రనియ్యు. సంయుక్త రాజ్యముల ప్రభుత్వము 

తక్కినజను. లంవటివలె వీరిసంర కుణాదులవిపషయమున 

వహించు ననియు, న్యాయానుకూల మగురీతిని (దున్యార్టనపరులై 

వీ రిష్టమువచ్చినలాగున జీవింపవచ్చు ననియు, 

వలసీనయొడల సంయు _క్షరాజ్యములనేనలందు చర సని చేయుట 

కెట్టియభ్యంతరము నుండ. దనియు దేశమం - దంతటను. సూోవుణముం 

జేయిం చెను. ఈఘోవణ యు కాళ్ళు డశేట్లకోపాగ్ని కింధనము గాకగాం 

వ్రైసిడం టను డేవిస్ లింకనుయొక్క_ ఈప్రకటనము యజమానుల 
నందదను హత్య గావింపుం డని ానీసలను ర్రేశీపించుట యని 

లీంకకా ఇతనిని యు క మగురీతిని 

బాధ్యత 

మణీయు _ నట్టివారు 

డిం%ో 

వక్కా_ణించెను. కాని దాస్యమును రూఫుమాప నెంచువారి కందజకో 

నిందువలన మహానందము కలీగెను, ౧౮౬9౩ -వ సంవత్సర మంత మగు 

నప్పటికి ౧౦౦,౦౦౦ ల మంది ముక్త దాసులు సం యుక్త రాజ్య ముల 

సెన్యవిఫొగమందు. బనిసేయుచుండిరి, ౦,౦౦౦ ల మంది సెనికులై 
ఆయుభయుల( దాల్చియుండిఏ, దాస్యవిమోచనమువలన విదేశములం 

దును, ముఖ్యముగ నింగ్గ ండునందును అమితానందము కలిగను 

ఆంగ్లేయు లీంతవణజకును ఉత్తర రాజ్యములపట్ల సండేహమును వహించి 

యుండిరి కాని దాస్య విమోచనముపలన వీరియనుమానము లన్నియు. 

దీజిపోయెను, (౧౮౬౩ -వ సంవత్సరమున చాన్స్ఫర్ విల్లీ మున్నగు 

(వ, చేశములందు యూని యనిస్తులకు పరాజయమే కలీగెను కాని తుదకు . 

వికబర్డ్, చట్టనూ గానామక స్థానములు దొరకుటవలన మిసిసిప్పీ 

లోయ యంతేయు ఏరీవశ మగుటయే కాక లూఇయానా అర్క ౯ 

సస్, బశ్నస్సీలు ఫెడరల్ రాజ్యములోనికి వచ్చెను. ఈజయ 

మున కంతేకును కారకు. డంతవజకు నెక్కువప్కఖ్యాతి లేక 

యుండిన జనరల్ గ్రాంట్ అనునతం  డగుబచేత యెెసిజెంటు 

సమానించుట కై వెషింగ్హృనునకు€ 

బిలీపించి లెఫ్ట్ నెంట్ జనరల్ - అనుపదము నొసంగి అమెరికా 

సంయు క్త రాజ్యముల నే నకు నాయకునిగం గావించెను. అటుతరువాత 

గాంటు యుద్ధ కే త్ర త యునకు మరలిపోయి మిడ్, శ్రా మ్మ కొలను నులి 

యిద్దటు శనీనులతోం గలసి భావియుద్ధకార్య క్ర క మమాను నిశ్చయ 

పజుచుకొ నెను. తగనుసారము గ్రాంటు “పర్టీ నియాయందలి కాన్ఫెడ 

లేటు ముఖ్యనే నాని యగు జనరలొలీ. యనునతనితో ౬ దలపడుటకున్కు 

షే రక్ డాల్జ కొవద్ద "జాన్స్టక్ అను వేటొక కాన్ఫెడరేటునేనాని 

చెదిరీంచి జార్జి యారాజ్యమును లో(బటుచుకొ ని యటనుండి యు త్తరము 

నకు( బోయి. రిచ్ మాండును ముట్టడించున పుడు ాాంటునకుం దోడ్చ 

డుటకును స్థరపజుసయ డెను, ఈససమయనున యానియనిష్ట ంలపత్ను 

న్ఫెడరేట్లుతర పన తరాల 006 

లును ఉండిరి, ఇంత పర్యంతము జరగినయుద్ధ ము లన్నియు శేవల 

మారంఖికములే మైయుం డెను, అ సలుయుద్ధ మనునదె ముందే యుండ 

లోక మంతయు చానిపరిణొనుమునశే యెదురు దూచుచుం డెను. 

మున రాటం 0౦౦౦ల సె నికులున్సు 

పెని గావించికొనిన ఏర్పాట్ల పృకారము ౧౮౬౪-వ సంవ 
ఇ చకా యం న కాం త తరము కుసలయందు సర్మక్ బయలు వెడలి డాల్చక్వద్ద జాక్ స్టను 

నోడించి పొజుందోలీ యనంతరము లెసకె డల్లాస్ లాస్ట్ మాం శుక, 

శినీసొమారి మెక మున్నగస్థానములలో నొకదానితరువాత నొక 

దొనియందు జయము గోనుచు అటలాంటానగరముమోంది శీల. 

దానినిగూడ వశపటుచుకొ నెను. ఇక్కడ ' నీవిధమున. జరగ! 

చుండ దత్నీణమున ఆడీ డ్మిరల్ ఫార్రె శీర్ మో'బె లొనగరమును జయించి 

పట్టుకొ నెను, ఇచేతరుణమన రెండుసంవత్సరములనుండియు యూని 

యనిస్తునాకల చేధించుచుండీన అలబామా యను శ త్తు లయాద్ధనాక శేర్ 

ఫర్డ్ నామకనాకతోం. దలపడి యోడి సముద్రమున మునిగాపోయెను, 

చర్ మక అటలాంటావిజయానంతరము జార్తి రి యారాజ్యమునుధ్వం సము 



3౨9౬. 

"గావించుచు6 బోయి సవన్నానగరము నాక్కమించుకొ నెను, ఈసందర్శ 

మున జార్జి యాకు పదికోట్ల డాలర్ల నష్టము గలి గను, "పేరొనుకా ఇచట 

ఒకనెలరోజు లుండి తననేన నింకను బలపటుచుకిని ఉ త్తరాఖి 
ముఖుండ్రై జనరల్ గ్రాంటునకుం దోడ్చడ బయలు దేటీపోయెను 

జారీ యా, కెరొలీనా రాజ్య రూలం దీవిధమున సమాచారములు 

'జరగుచుండ వర్డీ నియాలోే నదేసమయమున జనరల్ గ్రాంట్, జనరల్ 

లీతోడ ప ప్రతిఘటించి పోరాడుచుం డెను. విల్లర ఇన్, స్పాట్సిల్వా 

నియా, సల ల్ల్ హార్బర్ మొదలగు స్థలములందు జనరల్ లీయొక్క 

సేనల ఛెడిరించి స్ట్థూణోరముగ6 బోరుచు ముందునశే సాగిపోయి గ్రాంటు 

పీటర్ బర్జును ముట్టడించెను. లీ ఇతనిని చేటోకళ గుక్క కాక వ్ష్ంచు 

నిమిత్తము = మెనెండ్ హో నామకనదీమార్లమును వశపలేచికొని వాహింస్ట కా 

పట్టణమును మట్టకి ఎంచునట్లు జని 

యను కాన్ఫెడశేటు నే నేనానిని *ె.నెండోహాలీయక్రు( బం ెను. తదను 

సార మర్జీ చూలోయ నంతటిని, స్వాధీనపటీ దికొని క్రమముగ 

(బృయాణములు సలు ప్రచు వాషింగ్థ నునుంశి అజుమెళ్గనూరము: లాగే నికి 

బోయెను. - కాని ఇంతలో గ్రాంటు పంపిన. "షెరిడక్ ్యూని మః న 

విం ఏ పవలసీనదిగ నాజ్ఞాపీం చి అర్లీ 

లు 

సేనలతో నితనిమోందంబకి చావ(దన్ని, కాన్ఫెడశేట్ నేన నంతయు. 

జెదర యా ట్రైను, ఇట్లు లోయ నంతను ఎడారి గావించి చెనునెంబవీ 

ెరిడకా గ్రాంటుదగ్ధజకు వచ్చిచేశెను. అనంతరము రీచ్మాండ్ 
' న 2 ON ప్ర శ ముట్టడి మహతీ వృముగ జరగను. మున్ముం దీనగరమునకు డ్వారముగ 

నున్న పీటర్స్ బర్డును జయించినచో రీచ్ మాండును బట్టికొ నుబ సుకర' 

మని యెంచి యటులే చేయించెను. కాని ీటర్సొ బర్జును. జయిం చుటయ 

యూానియని స్తులకు నిల కస్ట మయ్యెను, తువకే ౧౮౬౫వ సంవత్సర 

మున పీటర్స్ బస పట్టణము స్వాధీన మర్మ్యెను, దీనితోపాటు రిచ్ 

మాండునగరము పతనముకాంగా జనరల్ లీ యాచోటు వీడి యూనియ 

నిన్గుసేనలను దోసీకొనుచు ముందరికి బోవ 
లు లో 

సాధ్యము కాకపోయెను 

ప శుయత్సి ంచెను గాని 

అపరిమిత ములుగ ' నున్న. గ్రాంటు సేనలు 

__ జనరల్ లీని అడుగడుగున నెదిరించి యతనిమార్ల ము నరికట్తి ఏవి, అంతం 

జేయునది లేక. ౧౮౬౫-వ' సంవత్సరము ఇప్పి సీ పిల్ తొమ్మివవ తారీఖున 

అప్పా మెట్ట, వద్ద. నితండు ౨౮, ౦౦౦ ల మండి. గానికులతో సడ 

జనరల్ శాంటునకు లో ంబకిపోయెను, ఇట్టి అఖండవిజయము కలిగిన 

తరుణమున జనరల్. గ్రాంట్ జనరల్ లీని వీరోచితమగ మ్మా 

నించెను. గ్రాంటు అకనిచేతనుండి ఖడ్డమును దీయిందియాండలేదు: 
మటియు నితడు లీయొక్క_ సెనికులకు వారియశ్వములను వారిశే 
యిప్పించి యాతనిసైన్యమునకు ౫ రోజులవజకును సరిపోవునట్టి 
యావోరప చార్థము లన్నింటిని, నిప్పించెను,... 

రచమండ్. పఠే నానంతేరము * కాశ్ళెడశేటొసెసిడెం టకు 

డేవిస్ తనమంత్రివర్ణముతో చార్గూ మె పట్టణమునకుం బోయెను, కాని 

యచట. కాన్ఫెడశేటొనే నాని జాకొస్ట క ఉరానకాచే పరాజితుండై 

యతనికి. లోంబడిపోయినందున దాస్యశాజ్యములవారి ప్ర భుత్వయ 

భగ్న, a మెపోయెను, డేవిస్. జార్జి యాకు6 . బోవుచుండ మేచనెలలోే 

states of America )-— ఇది 

అమెరికానంయు క్ర రాజ్యములు 

ఇర్వీకా విల్లీ యొద్దం బట్టికొనంబకి వర్డీ నియాయందలీ మ న్రోదుర్చమున 

కొంపయబడెను. అచట రెండుసంవత్సర ములు క దీగ నున్న పిమబ. 
యూానియను ప సృభుత్వ్టము వా ఏతనిని జామొనుమొ౯ద న వదలీరి. యుద్దము 

పరిసమా ప _ప్ప మగునప్పటి!ి యూనియను నేనలందు ౧౦౦ 0,000ల నంది 

సెనికు లుండిరి, వీరిలో రాం౦3౦౦౦ ల మంది' ఒక్క పర్యాయముగ 

మైనికవృత్తి తి విడనాడి మరల వారి వారివృత్తులందు మగ్ను లై జీవనము 

నేయ సాగిరి, యూనియని స్తులపక్షు యు న నీయుద్ధిమందు 3,౬౦0,000 ల 

మంది మనుజాలు పాతు లర. కా న్ఫెడలేటుపకమునందును నింత . 

కెక్కు_వగచే మరణిం దియుందురు. కావున ౩ లశేలకు పెగ మనువ్యు 

ప్రాణము లర్బణము కాంగా నీదాస్య పృ అ మెరికానుంక్ యంతరించి 

పోయినది. దాస్యరా జ్యములవా రి(గ్గ ండు తమపతుము వపీ*౦చి-తమ 

స్వాతం తే ్యఘును స్వకరించు నని నమ్మి యుండిరి కాని యది వట్టి 

శో మయే మయైపోయెను 

అమెరికా సంయుక్త రాజ్యములు (The United 
చ జాపొలితమ సంఘాత రా జ్యము 

(Federal Republic ). సమకీతో ప్లకటిబః :ధమున (Temperate 

Z0n6) ఉ త్తర_అ మెరీ కామధ్య భాగము నంతటను అనగా ౨3 ౪- 

రోజా ఉఊ_త్తర-అమోంశముఅఖమ్యను, ౬౬2 - ౧౨౯.౪౫ పళ్ళ్చిమ 

శేఖాంశములమధ్యను. వ్యాపీంచియున్నది. దీని కత్తరమున కెనడా 

రాజ్యము, విళాలసర స్పులవలన చేర్పడిన నై సర్టికలేఖయు రో౯వ 

యమేంళమునకు సమానాంతరమున దానిదగ్గ్షజిసేయుండు కిల్చిత 

శేఖయా6 గలసినవో దీనియు త్తరనీమానేఖ యగును, * డక్నీణమున. 
మెక్సికో 2 సింధు కాఖాతీర మును, . రియో గ్రాండె జెల్ నానై యొక్క. 

లోయకొంతపజిక్కు ననంతరము పశ్చిమో త్తే తరముగ 6 బోయిన కల్పిత 

రేఖయు ఎల్ల లుగ నున్నవి. తూర్పున అట్లాంటిక్ మహాసాగర ము, 

ఈ మహాసముద్రము యూరోపు _ పళ్చిమతీరము పర్యంతము. 
మూడువేల మెళ్ల దూరము వ్యాపించి ఈ రెండు ఖండముల: 

వ్య్యపారాదులకును ముఖ్యమార్షముగ నున్నది. . సంయుక్త రాజ్య 

ములకు6 బడుమట పసిఫీక్ మహోసాగరము, ఇది ఎ( ౬ వేల మెళ్ల 

నిడివిని ప్రాచ్యఖండముల ఫూర్వతీటములవజికును వ్యాపించియున్న ది, 

దీనిమార్లమున నంత మిక్కు_టమగు వ్యాపారము జరగదు, 

ఆరంభడళీయం దీ దేశమునకు . మూలభూతేము లై న ౧౩ రాజ్య 

ములును సీకీభవించి ౧౭౮౭-వ సంవత్సరమున సంయోజనవ్యవస్థ 

చేర్పబుచుకిని పరిపాలనాధికారములను = 
(Powets 01 సంయోజన ప సృభుత్వమున 

కొసంగియుం డెను, ౧౭౮౫౯ మొదలుకొని ఈవ్యవస్థ సెసుసరించియే 

పరిపొలనము ' జరగుచున్నది కాని యవసర మునుబట్టి గా వ్యవస్థయందు 

వేర్వేఖుసమయములలోే మార్పులు. కలుగుచు (బోయె. నని ముందు నిశ. 

దము కాలదు, ఆదియందలి ౧౩ రాజ్య ములను, క్రమముగ 'రోరొ 

దానిద్వారా కొన్ని. 

Administration ) 

రాజ్యములుగ6 "బెరథపోయెను, "వీని" యన్నింటి మొత్తేప్రు వై శాళ్యము . 
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అమెరి సంయు కృరాజ్యములు 3౨౭ 

3 ౦3౨౬3 8రా౯ో చదరపుమెళ్లు ౧౯౦ _ వ సంవత్సరపు జనా భె 

ప్రకార. మిచట ౧౦౩౫౭౧౦౬౨౦ మంది జను లుండిరి 5 అనంగా 

చదరపు మెలునకు 5౫.౫ వంతున గలరు, ఇందు నూటికి ౮౯. ౭ మంది 

యూరోపియకాసంత తు లగు తెల్లవారు, ౧౯౨౮ -వ సంవత్సరము 

. . నాంటి జనగణననుబట్టి ౧౨౦౦౧౩౦౦౦౦ ల జను లుండి రని తెలియ 
వచ్చెను, ఇందులకు6 దోడుగ నీ రాజ్యములకు వెలుపల దీనికి జెందినది | - 

2౧౧౬౦ చడరస్రు మెళ్ల దేశమునా, అందు ౧,౩౧౧ Co మంది 

. మునుష్యులును. ఊండిరి, ఇంనలి నలువదెయెనిమిదిరా జ్య ములు నీ క్రింది 

పేరుల బరయగుచున్న వి, 

౧ ఆల్బమా | 1౧౩. కింటకీ ౨ 3, కీ హియో 

౨. అరిజోనా "|౧౮, లూయియానా ' 35, ఓక హోమనూ 

. 3, అర్కకాసస్ ౧౯. మెయికా . 3౫, ఆరెగకా. ల. 

. ఈ. కాలిఫోర్నియా ౨౦. మేరీలాండ్" | 3౬ "పెన్సిల్ వనియా 
ఎ టా శ్రర కరోొలీ నా ౨౧ మస్ పూసెన్బ్. 3 2౭2. రోడ్ దీవి 

౬. దషీణశెరొలీనా ౨౨. మిషినకా . |36౮ కెన్నెస్సీ, 
౭, కొలశేడో ౨౩. మిన్నెసోటా |3౯ టెక్సాస్. 
రా కన్నె కికలట్ ౨౦. మిసిసిప్పి (ఈం. ఉటాహో 

“౯ డెలావేర్ ౨౪. మి సౌరీ రోం చెర్థాంట్ 

౧౦, ఫోర్ణా “19౬ మోంటానా లో వర్డ్ 1 నియా 

౧౧ జార్జీ యా (౨౭ నెబృప్కా 'ఈ3, పశ్చీమవక్టీనియా 

౧౫౨. ఇడాపో | ౨౮. నెవాడా. 'రోరో, వాషింగ్ల క్ 

౧౨. ఇల్లీ నాయిస్ ౨౯. న్యూవోంప్ షెర్ రో, విస్ కన్ సిస్ 

౧, ఇండియానా 3౦. న్యూ జెర్సీ రోజ... వియోమింగ్ 

౧౫. అయోవా. ' (3౧, న్యూ మెక్సి కో (ఈ౭, ఉత్తర డకోటా 

౧౬.  కన్ఫస్ విం, న్యూ యార్ ్ క_ |లళ౮. దక్షీణడకోటా 

ఇవిగాక సంయుక్త రాజ్యములవెలుపల దీనికి. 'జెందినవి-:__ 

అలాస్కా, ౨. గుఆమ్్ 3. హవై ౮ పనామా, ౫ ఫీలిప్పైక్: 

౬. పోరు శెకోో ౭. సమోద్యా ౮ వర్తికొదీవులు అను ఎనిమిది 
లు రా జ | 

ఇలాకాలు కలవు. 

. చై సర్లి కస స్వరూపము, నదులు, పర్వతములు, సరస్సులు : మ 

అట్లాంటిక్ “సము ద్రతీరమను, మెక్సిక్రోేసింధుశాఖా తీరమును పల్ల 

ముగ నుండును. కప వకు యందలినదు లంత పెద్ది కావు, ముఖ్య 

ముగ సూర్యో త్త తరపు - అట్లాంటిక్ తీరము ఏింధుకాఖలు-' అఖాతము. 

లతో6 " గూడుకొని కడువక్రముగ నుండును, ఈ ప్రాంతమాన ఇంట్ 

లాశెన్స్స్ హడ్చక్కా పొటోమాక్, డిలావేర్నాషకనదులు ముఖ్య 

'మెనవి. అట్లాంటిక్ తీరప్క దేశమునకు బశ్చిమమున అప్లాషి. 

- పీఠభూములు పర్వతములు వ్యాపించియున్న వి, ఇవి. సాక 

_నదియొక్క్ల దక్షీణముననుండి యారంభమె దక్షీ ఇప కి మా భిమఖ ముగ 

సుమారు. 3౦0 ల మెళ్ల వెడల్పున మెక్సికోసింధుళా ఖాతీరముపర్యం 

తమును బోవును. ఇం 'దశేకపర్వతమాలికలు సమాహాములం "గలవు, 

వానిలో న్య్యూహాంక్మైర్ లోని క్వేతపర్వత ములను, చెర్మాంటు | 

లోని: హరిన్ నృహీథరములును దక్కీణపూర్యపు, న్యూయార్కులోని | వై 

| కాట్ఫ్కిల్ కొండలున్తు ఉ_త్తరన్యూయార్కు_ నందలి అడీరకాడక్స్ 

కొండలును, పెన్సిల్యనియాయందలి ఆల్టై నీపర్వతములును ముఖ్య మైనవి. 

. అప్లాషీయకా పఫీకభూమికి పడమట మధ్య - సమతల భూమి 

వ్యాపించియున్న ది, ఉత్తరమున లారెకషియక పీఠభూమి దీనికి 
తేగులును. ఈమైదాన ముత్తరమున ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రము 

వజకున్తు దవ్షీణమున సీంధుశాఖవజకును బోయియున్నది.. మధ్య: - 

సమళతలభూమికి Ceniril plain) పశ్చిమమున మధ్య - పీఠభూమి 

(Central plateau ) కలదు. ఈపీథభూమికిC బళ్చీమెరాత్త త్రరములందు 

మధ్య లా - సమతీలములును, దవ ఇఫ్రార్యములందు సింధుకాఖా - సను 

తలములును జుట్టియున్నవి, 

మధ్య-సమత లభూమికిం దిన్నగ6 బళ్చిమమున ఉ  శ్రరముననుండి 

దక్షిణమున -. వ్యాపించి. రాకీపర్యతే సీనులు గలవు, ఈపర్వతభూమి 

యొక్క వెడల్పు ఒకొ్కా-కఠరాచోట చెయ్యి మెళ్ల్ వజకును గలదుం 

వీని పడమటి ఫా గములందు సెర్రా, నెవాడాక్రాండలున్కు కాస్కే_డ్ 9 

తీరపర్వతములున్వు నీలగీరులును_ (Blue Mountains) గలవు, 

మటణియు రాక్రీపగ్వత ఫ్రా ౦కే మంతేయు నక్నీణరాకీభూమిి వియో 

మింగ్ పరీవాహ కే తృయు (Wyoming basin ), మధ్య రాకీభూమి, 

ఉ శ్రరరాకీభూమి యని. నాలుగు భాగములుగ ._ విభజింపంబడి 

యున్నది. దక్షీ ఇరాకీ భూములందు ౧౫౨ ౧౯ వేల యడుగుల యెత్తు 

గల శిఖరము లున్నవి, రా౧౦ చేల యడుగుల యెత్తుగల. వీతభము 

| లును నిందు గానవచ్చును, -ఈపీకళూ ములలో ముఖ్య మెనది ' ఎక్ 

శిఖరమునకుల బశ్చిమముగ నున్న సౌత్ “పార్క్ (South Park ), 

"దీని యౌన్నత్యము కా ౧౦ వేల యనుగు లుండును, వియోమింగ 

రాజ్యపు సళ్చిమోత్తరకోణమున  యల్లోస్టోకా పార్కొానామకమనో 
హర, ప దేశము కలదు. ఇది అన్నిపర్యతముననుండి వెలికి వచ్చు దృవ 

. ప దార్థమగు లావావలన నేర్చడినపీఠ్రభూమి యని యూహింపంబడినదిం 

దీనియెత్తు సుకూరు రాం౦౦౦ అడుగు లుండును, ఇక్కడనుండి యసేజ్ర . 

దిక్కు_లకు పర్వత మాలికలు బీలిపోయియున్న వి. మతియు నీపార్కు 
నకు. మూండువై పులను పర్వతము లావరించియుండ . నొక ప చుక్క 

నుండియే లోనికి బోవుమార్షము కలదు, ఇచట.౨౦౦౦ల అడుగుల 

లో(తువణకును లావాయే కలదని కను6గొనిరి, ,ప, పంచమం చెచటను క Wy 
లేని . విచ్శిత్తములగు ఉన్థ్యజలకుండములును, పృవాహములు నిచటుల 

గలవు, ! " 

వియోమింగ్ పరీవాహ త్నేత్ర, ము వ _త్రయినపీకభూమి, Es గం 

"| చిగవోరకా | ఉఊత్తరప్లాశ్తై మొదల నదు లానేకము లీపీ పేకభూమియందు 
జనించును, ' 

శాకీపర్యతభూ ములకు దక్తీ ణమున. పడమరగ అంతఃపర్వత 

పీశభూము లున్నవి. ఇందును ఊన్న క శిఖరములు చాల గలవు 

“పసిఫిక్ మహాసాగరము. నంట్రియున్న తీరమున. ౨౦౦ ల 

మైళ్ల.  వెడల్ళులో =. శీరపర్వకప్ర ఫ, దేశములు. (Coastal range 



వేం౮ అమెరికా 
regions ) వ్యాపీ౦ చియున్న వి. 

కొలంబియా? నదులునుు 

శొనదులును ముఖ్య మైనవి, 

ఇందు. ఉత్తరమున న్నేక 
దవ్నీణమున సాకి మెంటో, క్రాలరెడో 

ఈచపెని వచించి చిన నేదులం గాక సంయు _క్ట రా జ్యములం దసలు 

శృుధానమైనవి మిసిసిప్పీ మిసౌర్కీ ఓపహిరూ అనుపీరులవి మూడు 
నదులు గలవు, అప్లాషియకా కీక్ర భూములు ప్రూర్యయుగన్సు 

యాున్నృతభూ ములు దఠీణపల్చిమములుగను గల మ భ్యమందలీ మై మెదా 

నము లన్నియు నీమాండునదులక్రును పరీవాహశ్నే తృ ము లని చెప్ప 
వచ్చును. మిసిసిప్పినడియందు వేయిమెళ్లవజుకును నాక్లు రాకపోకలు 
సలుపుట కను వగును, ప్రతిసంవతృరమును దీనిద్వారా నీటిలో చేలి 
యాడుచు 35,04౦6 ౦౦౦ల టన్నులున్తు ద దృవీభూత మె 
౧౩ ,౬ర్కీ౦03౦౦౦ల టన్నుులును ఘనపదార్థము సము డ్ మున6 జేరు 
చుండునట్టు లెక్క_వేయయికినది. 

రాకీ 

మెక్ఫికోనింధుశాఖయందు ప్ర, ప జేశించునదులలో (పధానమెనది 
కియా గ్రాం డెడెల్ శాన. ఇది. మెక్సికో సంయు య క్తరావ్యకుల సరి 
హద్దులమౌంద నున్నది. 

శరా జ్యములలో గ్ గొప్పసరస్సు లు త్తేరమున నున్న వి, సుపీరి 
యర్ మిషీగకొ హ్యూరక్కా ఎర్కీ ఒంటారియో సరస్సు లుత్తేర 
సీమలందును, గ్రేట్. సాల్ట్ సర స స్సు ఇడాహో యందును గలవు. కాలి 

ఫోర్సియ్యా ఆరేగకులందును మటీికొన్ని చిన్న సరస్సులు కలవు, 

భూగర్భళా స్ట్రా నుసారము 'సంయు క్షరాజ్యఘటనము :__ 
యూరగోపున భూఖండనిరాణము నం దగపడు పొర లన్నియు అమె 
రికాయందును గనుపడురున్న వి, కాని అట్లాంటిక్ ద్వారా వీనికింగల 
సన్ని హితస సంబంధ మింకను దేట తెల్ల ము కాలేదు, 

ప్రాణి చిహ్నము 'లేనియు6 గన్చించనికాలము మొదలుకొని 
"నేంటివజకును గల. ఆక్కె_యోజోయిక్ ( Archaeozoic ), ప్రోసె 
రొజోయిక్ ( Proterazoic 0, పీలియోజో యిక ( Palaeozoic ), 
మెసోవోయిక్ ( Mesozoic ), "ెనొబోయిక్ (Cenozoic ), 
సెకోేజోయిక్.. ( Psychozoic ) నామక యుగములకు6 జెందిన 
పొర లన్నియు. నీదేశమునం గలవు, 

మైన ఆక్కెయోజోయికొయుగ శ్ర ఫు 

అందు ప్రాణిచివ్నారహిళ 

మిన్న సాటా, న్యూ ఇంగ్ల ండ్కొ్ ఆష్టాషియకా, పీడిమాంటులందు ౬ 
గానవచ్చుచున్న వి. ఇట్టి 'పొరలం .దినుపమట్టియు, “త్తాఫెటును 
వానగ దొరకుచున్నవి.. 'వీనిలో సమి శిత లేక ఈ పొరలకు 
పక్క ప్రక్కల పో యెరొజోయిక శిలల ల పొరలును శాకకడ | 
చున్నవి. ఇందు 'స సడ్భరియక్షా హురోనియకా అనిమికియక్కా కివీన 
వక అను అంత శ్ళేదములు కలవు. సుపీరియర్ సమీపమున లోహము 

దొరకు జిల్లాలలో హురోనియకా శిలలు చాల గస్పట్టుచున్న వి, ' అని 
మికి యకొరాలు ఉఊ త్తరమిపిగన్, మిన్నెసోటాలయందలి లో హోన్లుజి 
దముల (Iron oxides y గనులలాేేం శానయుడుచున్నవి, మజికొన్ని | 

| చోట్ల నీ శల. లితరధాతువులతోం గలసి దొరకుచున్నవి, నుణీయు 
రాక్రీలయందును, మోంటాన్యా గడాహోరాజ్యములందును ప్రో పో శ్వెన్షా 

బోయిక్ శిలలపొరలు కలవు, శలియోజోయిక్యుగమున వో సంయుక్త 
రాజ్యములు నీటియం 'దుంజెను, ఈ యుగమునా.టి పాహషాణములు 

సెంట్ లాళెన్స్, 'సరోవరములకు దక్ష్నీణముగన్వు ఓీహీమయోప పరీవాహ 
క్షేత్ర త ములకు త్తరముగన్సు మిసిసిప్సీ, పూర్వమిసారీ ఫాగమలందును 
గానవచ్చుచున్న వి, చఈయంయుగము శేంబ్రి యన్, ఆక్లోవిషియన్, 

రియన్ మున్నగు పే పరుల నేక కంతర్భాగ యలు గ విభాగలప(బకి యన్నది. 
అందు. ఆర్జోవిషియక్"కాలమునాంటిశే మళ్ళ బ్రజౌతులవజకును ప్రాణి 
సంచయము 'లేర్చడియుం డెను, ఈ అఆర్జావిషియక శిలలపారలసడి 
రీహీరయ్యో ఇండియానాలయందు నెస సర్టికమయిన గాన్ (Natural 
G25), పెట్రో లియయును, అమోవాయందు నీసమ్ము తు _త్రినాగమును, 
'టెన్నెసియందు ఖిటిక స స్ఫృరితమ( Calcium Phosphate )ను, 
వెర్తాంట్ శు న్నెన్సీలమభ్య గల ప్ర, దేశమున సున్న ప్రరాయ్యి పాల 
రాయి సిమెంటు లోనగు పదార్థములుము వెలువడుచున్న వి, సీలూరి 
యకొపొరలవలన నెనుకటి ప్రాణికోటి మటేంత పరిపక్యదళ నంది 

నట్లు చెలియుచున్న ది. వినినుండి ఎట్టి ఇనుపమట్టి ( Red 160-016), 
గాస్, నూనె లపరిమితీముగ నెడలుచున్న వి. సీలూరియక్తరువాతిది 
యస డివోనియకాకాలప్రుషార లేర్చడినపు డు_త్లర_అమెరికా యం 
తయు నీటిబయటబ6 బడి నని యూహీంపంబడినది. ఈ డివోనీయకా 
కాలపు పొరలనుండియు పెన్సిల్ వనియా, పళ్ళిమవర్డీ ని క్యూ ఓహి 
యో న్యూయార్కు_లందు పెట్రోలియం, నై సర్టికప్ట్రగా సులు అమిత 
ముగ వెలువడుచున్నవి. డివోనియకొకాలము తరువాత ని చేయుగమున 
మిసిసిప్పీయక్కా "పెన్సిల్ వనియక్కా సెరి ర్మీయక్-నామకములయిన మణి 
వమూండుకాలములు భటి ల్లెను. అందు పెన్సిల్ వనియకా పొరలనుబట్టి 
యాకాలమున ను త్తర - అమెరికాకు మరల నీటిమంప్రలు కాల గలి 
ననియు, చెరి యకాకోలము నా (టికి కొంచెము హెచ్చుకస్టగ ప్ర ప, స్తుత 
మున్న రీతి ఖండ మంతయు నీటనుండి వెల్వడె ననియు( బెలియు 

న్స్ల్రూ 

చున్నది. "పెన్ఫిల్ వనియకాపొర లన్నియు బొస్తతో నిండియున్న వి. 
అష్లాషి యకా ఫీక భూములలోని బొస్తుగనులును, మిషిగకొా ఇండి 
యాన్యా ఇల్లీ నాయిస్ కెంటకీ లందలి గనులున్కు అమోవా, మిసౌర్కీ 
టెక్సాస్ గనులును ఆకాలస్రు పొరలనుండియే కలిగినవి. మజీయు 

ఓీక్ల హోమాలయందలి యాకాలమునా.టి 
ఇ సుకోరాలిపొరలనుండి సె టో ట్రాలియం, నై సరీ రికపుగాస సులు వెలువడు 

అనంతర ఫు మెసోజోేయికయుగము ట్రియానిక్, జారాసిక్ 
కొముంచియకొ, క్రైశేషియస్ అని నాలుసకౌలమల కింద విభా 
గింపయబడినది. . ఈ యుగ మంతమశు'సరికి వృక్షజాలు లన్ని యు 

. నేర్చడినవి, అదివజు కేర్పడిన ప్రా ణిజాతు లంత ర్థా నము కాయగా. 

నూ గాకృరులరైలు లేర్చ'డెను. సీసృవమలము. జరాయుజములు 



అ మెరి కాసంయు క్త రాజ్య ములు 

జమును ఆకాలమునందే జనించెను, ఈ యుగమందలీ యంతిమభాగ 

మగు క్రై టేషియస్ కాలమున మరల నీఖండమును జలము ముంచి 

చె చెను, 

"సెనోజో యిక్ యుగము ఇమాసీక్కా ఒలీగోసీక్కా మియోసీకొ 
ప్పి యోసీకొ అయిదువిభాగములు. ఇందు 

వయో నీకొసం గృహములు కల పొరలు మేరీలాండ్, డిలావేర్, సరీ 

నియాలయం దగపడుచున్నవి, మస్ షూ సెట్స్ మొదలు అలబమా 

వజకును మియో సీకాసం, గృహములు కల పొరలున్కు ప్లీయోసికా 

కాలమునాంటివి ఇచట నచటను పలుచి నోట్లను గనిపించుచున్న వి. 

(గృ వుదక్షీ ఇముననుండి తిన్నగ పడమట మిసిసిప్పీ 

పఅకును గల కోమలం ఇయాసీక్కా ఒలినో సీకాపారలును 
ఫ్లోరిణాయందు మియో సిక్కా ఒలీగోసికపొరలును, లూయియానా 

యందు జఒలిగోసీ కపొారలును బాగుగ పరిణామము నొందియుం డెను, 

కాలిఫోర్నియా, ఆశెగక్ళా వాషింగ్ద నులఠిదు ర్యాం౦౦ లు మొదలు 

౧౫౨,౦౦౦ ల అడుగుల లో(తువజకు ఇమయోసీకొ వన స్తువులును, సాక 

'ప్పెయిస్లోని సీక్. అని 

“మాఏఠాస్ 
వ 

ఫ్రాక్ సిస్క్కోోకు దక్షీణమయున ౧౩ +000ల అడుసల లో./తువజకును 

ప్పియోసీకా సెయిస్ట్రోసికొరాలపారలును గలవు, 

పి యోసిన్ కాల మంతమగునా6టికి మరల సంయుక్త రాజ్యముల 

ఆకార మేర్ప'డెను, సైయిస్టై” సిక కాలము పూ _రియగుసరికి కాన్కేడ్ 

కొండలును పరిణతి నందినవి గాని ఖండమందలీ' చాలభిగము గడ్డ 

మంచుతో నిండి యుండెను, హడ్చన్ తూర్పున లెబ్బడార్ వజకును, 
రాకీలవూర్వ భాగ ములగు కర్ణి ల్ల రన్ నీమలు సద్దమంచుతోం గప్పంబడి 

యుండెను, ఈ పెయిస్టానిన్పామము తీస సిపోయినపిదప నుత్తేర _ 

అమెరీకా రూపాం చెను. 

రించుసరీశే మెసోజోయిక్ ప్రాణిసంచయము లన్నియు రూఫుమాసి 

పోయెను. జఒలినోసిన్ కాల మారంభ మగునా(టికి జరాయుజసృష్టి 

._ నూతనరూపధారణమును వహించెను. సజ్ఞములు, ఒం కొలు, ఖడ్డమృగ 

ములు, లేళ్ల, పులులు మున్నగు జంతుజాలము లుద్నవిం చెను. మాన 

వున కాదులైన అలెమారులు అ మెరి కాలో ఇయోకి సీన్ కాలమంచదే జనిం 

 చినవి, ఈజిస్టలోని యాదిమవానరములు ఒలిగోసి కాకాలమునను, 

జావాలో పైయిస్ట్రోసిను నందును జనించినట్లు చెలియుచున్న ది. అసలు 

మానవుని-ఆదిమురాపము మధ్య-ఆసియాయందు సెయిస్టోసీన్ కాలము 

నను ఆవిర్భావ మంచె నని యచేకుల మతము. 

స్కస్తుతకాలమున జరగుచున్నది సె -సకోజో యిక్యుగము. అమె. 

రికకాకా స్ర్రజేఏి యగు ఇాన్లెస్ న్కూచెర్ట్ యొక్క కథనానుసారము 
“మన మిప ప్పుడు నిమ్నాన్నతభవూములును, ఫురాతనసమతల పరివ రన 

ములున్యు. ధ్రువముల- అతిశీతలకాలమానములును, నిర్టీ ష్టశీతోన్లప్ర, దేశ 

ములును గల కాలమున వసించుచున్నాము. 'ప్రాణివర్లమం దిఫుడు 

మానవళ క్తి యన్నింటిని మించియున్నదె. _ ప్రాణిసృష్టిని బాలించున 

దిప్పుడు మానవబుద్ధి ఇంచుమించుగ సమస్తసృష్టియు దానివళమే, ? 

ర 

winds) దుండుటుచేతే నీవాయువు . విచుకాలమున 

ఈయుగమందలి ఇయో న్ కాల మంత | 

నుండి యు త్హరమునకిరం 

రె౨కా 

కాలమానము :--ా 'వేలకిెలంది మైళ్ల వై శాల్యము కలీగియుం 
డుటచేతన్యూ నడుమునడుమ పర్వతనూలిక లుపస్థితము రై యుండుట 

చేతను ఒకచోటి కాలమానము వేటొకచోట నుండదు కాని మొ త్తమ 

మింద దేశ మంతయు సమఃీతోన్లకటిబంధమున నున్న దని ఇెప్ప 

వచ్చును, సంవత్సరమునందు మన్యమతాప పపరీమాణము 'రి౦ మొదలు 

ex అంశేములవణికర నుండును, న్య్యూయార్ ్క, చికాగో పట్టణముల 

యమాంళభములందలి య దేశము లన్నియు (బిటీవ్దీవుల మధ్యమతాప 

పరిమాణము కలీగియంండును. అది య ట్లుండ నీబేశము 6 పక్స్నిము 

వాయు, పృసరణమం డలమునం (Belt of prevailing westerly 

ముఖ్యముగ 

ను త్తరమందలి వాతావరణమున మార్చు లనేకములు కలుగుచుండును; 

ఎందుచేత ననలా నీవాయువు దినమునకు ౫౦౦, ౬౦౦ ల మెళ్ల 

చొప్పున పశ్చిమప్రూర్వముగ వీచుచు తొపపరిమాణమంటు ' హెచ్చు 

తస్తలన్కు దుర్చినములన్వు శు భ్రదినములను గలుగంీయుచుండును, 

పశ్చిమముననుండి స్ చు పసిఫిక్ పాయువు లాతీరమున కొంతదూరము 

వజకును సాగరికకాలమానమును (Marine Climate y జనింప6 

జేయు దుండును, వెర్రా నివాడా, కాస్కేడ్ పర్వతముల పూర్వభాగ 

ముననుండి అట్లాంటిక్ వణకును గల విశాలఖండమున భిన్న భిన్న ములగు 

కాలమానములు గనుపడుచుండును, దక్న్షీణమున అట్లాంటిక్ సింధు 

శాఖాతీరముల కాలమానము వాణిజ్య వాయువుల కార ణమున6 గలుగు 

చుండును. పశ్చిమవాయమువులు కొనితెచ్చు వర్ష ము వని వచించిన 

పర్వత ములమి ద ఖర్చగుటచే ౧౨౦-౧౦౦ “యామ్యాత్తర వృత్తే 

(ప్ర, దేశము శుహ్క_ మగుటకు కారణ మగుచున్న ది, 

ఇంకను దూర్ప్వ్పునం దట్లాంటిక్ సిం ధుళాఖలనుండి వచ్చు సుడి 

“గాలుల( Cyclonic winds )మాలమున  నపరిమితమగు వర్ష ము 

కురియుచుండును, రాకీ పర్వతములకు దూర్చునం బూర్వపళశ్చిమము 

లుగా వ్యాపిం చియుండు పర్వత మాలిక లేమియు లేవు. కాని ఆర్క్ 

టిక్ వదలు సింధుశాఖవజకును పల్గమగు సమతీలము వ్యాపించి 

యున్నది, దీనిగుండ నుత్తరముననుండి దక్నిణమునకున్తు దత్నీణమున 
నుండి యాత్తరాభఖిముఖుముగను వాయునులు క్చుచు మధ్య భాగ 

మందలి వాతెావనణమున చూర్చుల6 గలుగంటేయుచుండును, శకీతకాల *. 

మున నత్యంతశీతలములగు హిమవాయువులు కెనడా ప్రాంతములనుండి 

సింధుకాఖాతీరములవ అక్రోను వచ్చి యచ్చట మంచు  శుకుకొనునట్లు 

చేయు చుండును. ఎండకాలమున సింధుశాఖనుండి యున్ల వాయువులు 

మధ్య భాగమున కే యచట నివసించువారికి శాపమును బుట్టించు 

చుండును, | 

బలమ పశ్చిమవాయువులకారణమున అట్లాంటిక్ తీరమున 
నుండి వీమపూర్య్వవాంయయువులు తూర్చునందలి ' వాతావరణములో 

నెక్కు_వమార్పులను గలిగింపంజాలవు, అట్లాంటిక్ తీరము మొదలుకొని 

మిసిసిప్పీనదిపర్యంతము గల జేశమున జనవరిమాసమందు దత్నీణమాన 
. భోయినక్టాలందియు ౨-౭ డిగ్రీల 
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వంతున మధ్యమ త'పపరిమాణము (Mean temperature y ప్ర తి _ 

అమోంశమునకును తగ్గచు(బోవును, ఈప్రూర్వ భాగములందు బటల 

కవ'ససర మగునంత పర్యా ప్రమ వర్షము కురియుచుండును, 

శాఖా ప్రాంతమందలి కాలమానము 'సగము - సాగరికము (Half 

Marine), సగము ఆయనికము. (Tropical) నై నె యున్నది. చక్ర 

వాతము లంతగ నిచట పనికిరావు, ఎండకాల ముతిదీర్ణ ము నత్వ్యుస్లము 

నై యుండును, -చలీకాలము మా (త మౌనందదాయకేయు? నుండును, 

కాని యప్పుడ డప్పుడు మందుపడి ఛ్రా మశళల్ప ములకు నష్టమును కలుగC 

జేంయుచుండును, కొన్ని సమయములందు వర్ష మే లేక కజవును బుట్టిం 

చుచుండును. . సమకలముల( Plains యందలి కాలమానములోని 

ముఖ్యవి శేవము వరాభావము. సంవత్సరమునకు సగటున ఇరువది 
యం'సళ ముల వర్ష ముకం కు నెకు,_వ కురియదు, కాలువలమాలము 

నను. మబికొ న్ని యుపాయముల చేతను వ్యవసాయము. సాధింపయబడు | 

చున్నది, ఈషప్రాంతమందలి యెక్కు_వభూభాగము పశువుల మే౭త 
నిమిత్త ముపయోగపడుచున్న ది, ఇచటివాయువు కువ్కు_ము, ఎండ 
కాలమున గాడ్చులు గొట్టి పంటులకునుు . పశువులకును నస్థము కలుగు 
చుండును. ఉత్తరమున కీతకాలమునందు ఛో త్పాదకములగు పీమానీ 
వర్ష ములు (పైకం) పుట్టుచుండును, 

కరను. నడును won కలవు, ' ఇందు. గొన్ని శిఖరములమిందం 
దక్క దక్కినచోట్ట వర్షము కురియదు,. దక్ష్నీణకాలిఫోర్నియా, 
దత్నీణపశ్చిమ _ ఆరిజోనా, పళ్ళ్చిమనెవాడా ప్రదేశము లెడారి 
నేలలు, ఇవి శుమ్క_వాతములకున్కు తీవ్రమగు నెండలకును వాస 
భూములు, సంవత్సరమునకు ౧.౫ అంగుళముల వర్ష ము కురియును, 
చావులోయ. ( Death Valley y అనునది శ్ర ప్రాాంతములం చే 
యున్నది, ఈయెడారులలో నీడను వేండిమి ౧౩౪ డి ఫొ రీలు, 

సమ్ముద్భృ ద తీర మగుటవేతను, భూమి పర్వతమయ ముసటచేతను 
పసిఫిక్ ప్రా పాంతమున భిన్న భిన్న మగు. కాలమానము . గోచర మగు 
చుండును. సమ్మగ గృతీక భూమియందు... శీతకాలమున శాంతముగను 

_ ఎండకాలమున మగ్య మోష్టముగను నుండును. మధ్య మందలీలోయ. 
లలో అత్యువ్ల ము, | 

నెండకాలమున 

యుండును, 

కాలిఫోర్ని యాయందలి మధ్యమలోయలలో 
అంశేయులనజుకు నెండవేండిమి 

పసీఫీక్ ౩ ప్రాంతమయొక్క_ క _త్రరభాగములం దీచేళము 

౧౧౦-౧౨౦ - 

నంతటిలా* చెక్కు_వయ వర్ష ము కురియును, అనగా నూజంగుళ 

ముల. కెక్కు_వగం సరియును, ఎెగర్రానెవాణా కాన్కే డొపర్వతముల 
యుపరీభాగములందును వర్ష మపరిమితముగ6 గురియును, కాలీఫోర్ని 
యాయందు వర్ష ము. బొ తగ గురియదు. ఎండకాలమున పసిఫిక్ తీర 
మంతయు పొగమంచుతో నిండియుండును, | 

ఈరాజ్యములందు తుపానులు: సంవత్సరమునకు. నూజుపర్యా 
_'యములు కలుగుచుండును, సాధార ణముగ నిని ఇఎండకాలములాేC గలిగి 
స్యల్పమాత్ర, మసునష్థ్రము "గావించి పోవుచుండును, ౧౦౦  యామ్యో 

సింధు. 

దానికీ దక్షీణముననుండియు నీదేశమునం 

అ మెరికాసంయు క్తరాజ్యములు 
_త్తీరమ( 3462164122 )నకు పడమట నివి చాల అరుదు, ఒక్కొక్క. 
పర్యాయము ఉన్లమండలముల( Tropical Belt నుండి చక 

వాతీములు (సుడిగాలులు) దక్నీ ౧- అట్లాంటిక్ సింధుశాఖాతీరములండు 
నష్ట మెక్కు_వ చేయుచుండును, ఈ దేశపుళార్యో త్త తర ప్రాంతము ” 

లందు మంచుతుపానులు చలికాలపువానతుపానులు చెలళేల సమ స్థ 

పదార్థములను మంచుతో. గప్పి చెట్లకు తీ7లక నెక్కువ నష్టము 
కలుగజేయు చుండును, 

జంతువులు వనస్పతులు : _ కాలమానమందలి తాపపరిమాణ 
ఛేదములను బట్టి యు, నందందు6 గన్చించు జంకు వనస్పతుల సమాన 
తనుబట్టియు. నీదేళ మేడుమండలములుగ (20035) విభక్షింప(బకి 
యాన్నది. ఎట్లనంగా : ఆర్కిటిక్ మండలము (Arctic Zone), 
హడ్నక్నుండలము (Hudson 20290, నడా మండలము. 
( Canada Zone ), దకాపరివ రనమండలము( Transition Zone), 
వవమీణోర ర్ధ మండలము (Upper Austral ౭016), దకీ ణాధోమండ 

లము (Lower Austral Zone), అయనమండలము (Tropical 

Zone ). ఇందు మొదటినూంటికి ను త్తరముననుండి డయు, ఆఖరు 

(బ్రైవేశోము కలుగును, మధ్య 
మందలి భాగ మంతయు జూలవజకు దళాపరివ _రృనమండలమునశే చెంది 

యున్నది, ఆర్కిటిక్ మండల లక్షణములు పర్వత్శాగ ములందు6 గాన ' 
నగును, శ్వేతపర్వతములలోని వాషీంగ్థ కొ భిఖరమునను రాక్కీ 

నెవాడా కా స్కేడ్ పర్వతోన్నత శిఖరములందును ఆర్కి_టిక్ మండల 

లక్షణములు గలవు, ఈపర్వతా గ్ర ములందు గొప్ప గొప్ప మృగ 

ములు లేవు, న్యూయార్ న్యూ ఇంగ్ల డ్, ఊ తత్తర *శరొలీనా 

రాజ్యములలోని ఉన్నతపర్వతపార్శములందున్కు శాక్ కాన్కేడుల 
యుపరిపార్శ సములందును, హడ్బ్నక్ మండల లక్షణములు గలవు, ఇందు. 

 కొండళొప్టలు, కొండ మేశోలంమా త్రము గానవచ్చును, మెయికా, 

న్యూ హోాంప్ నార్, మిషిగక్కా మిన్నెసోటా, ఉత్తర డకోటా రాజ్యము 

లలోని యుపరిసీమలందును హరిత్ , - కాట్ ప్ల స్కిల్, అడీరండక్ 

పర్వతేములందును పెన్సిల్ వనియా, ఉత్తర 'కెరొలీ నా మధ్యస్థ మహీ .* 
ధర్మాగృములందును ఊ త్రరరాకీ, కాన్కేడుల అఃపోర్మ్యమ WU 
లందును, దతీఇరాక్కీ ' నెవాడాకిెండల ఉన్నత భఛాగములందును, 
పసిఫిక్ తీరస్థ _ ఇమెండోన్సినో గృపర్యంత పార్శ్వ్యములందును 

.శెసడామం డీలలతణమలు గలవు, వ సివంగుల్కు ముండ్లపందులు, 
ఎల్ల నిడడుతలు, కుందేళ్లు శ్వేతకంశచటక' ములు, అడవికోళ్లు, పొల. 

పిట్టలు మొదలగు జంతువులు నివసి సించుచున్నవి, దశాపరిన _ర్హనమండల 

మున ఉత్తర భాగముల _ కత్యంతదతీ ణమునను, దత్నీణభాగముల. 
కత్యంతోత్తరమునను గనుపడు జంతువులు కలసిమెలసి యుండుట = 
కాననగను,. ఊర ర ్వదతీణ, అధోదక్నీ ఇమం డలములం దగణితములగు. 

అధోదక్షి ఇమండలమున అయన. | 

మండలాంతర్ల్గతజంతువులును అనేకములు గలవు, సేజ్ చిషముంకులు ... 

జంతుజాలములు "నిండియున్న వి. 

పె యిరీశ్యానముల్లు కో9గారులు, అర్మ డిల్లోల్కు తోండేళ్లు దుష్టులు - 
నీ. 



అమెరికా సంయు క్రరాజ్య ములు 
లేళ్ళు, బీలు(గులు అజవినక్క_ల్కు విలకుణము లగు నుడుతలు, 

సడ్డగూబలు, అ నేకవిధపతులు, 
ముల ప్రాణులును గలవు, 

మకరాదైెజలచర ములు సెక్కు_రక 

అచరములగు ఉాద్భిజ్ఞములును పై ఎని వచించిన. సప్త్పవిధములుగ నే 
కనుపడుచున్నవి. నారా యామ్యోో త్త తర చేఖక్రు తూర్చుగనున్న సంయుక్త 
రాజ్యముల భాగమున సహజార ణ్యములు కలవు. రాకీ కాస్కేేడ్, 

నైన్రానెవాణా పర్వతములలోని ఇవాలఫ్టాగ మరణ్యమయము, కాని 

సమురలముండలమాలు, రాకీ పర్వతప పళ్చిమపరీవాహ క్నే త్రములు, ఎడా 

రులు రాకీప పర్వత ప్రూర్వసమతలములు మొదలగువానియం దడవులు 
లేవు కాని ఒకవిభమగు గడ్డి మొదలుకొని నేజ్ వ్, నాగ జెముడు 

మున్న గువానివణికును గల పొదలు కలవు." వూర్వమండలారణ్యముల 

కును శాంతమహోసాగర(PaCifi 00629ఏతీరదళాపరీవ_ర్హనమండ 
లారణ్యములకును జాల వ్యత్యాసము కలదు. పసిఫీక్ వై పునందలి 
యడవులు మిగుల దట్టములు, నుణియు పూర్య్వాటవులు ఆకురాలు 
సార చారువృక ములతోడను, పళ్చిమాటవులు నూచ్యాకారవృ కే,ముల 
తోడను నిండియున్న వి, 

ఈ రాజ్య యులలో న నేకవిధములగు దేశీయవృ కములు అనంగా 

నా దేశమంటే పుట్టినవి కలవు, ౧౯౨౭-వ సంవత్సరమున జి, బి. సడీ్ వర్త్ 
నామక వృకు. కాస్ర్రజ్ఞాండు ౧౩౧౭౭ భిన్న జాతుల వనస్పతులను 
చేర్కొ_నియుం౦డేను, ఇందు ౧౮౨ జాతు లార్థి కముగ లాభించునవి, 
ఇచటనే పుట్టి సపెరుయస పూలమొక్కలు ౧౨ వేలు మొదలు ౧౫ చేల 

రకముల వజుకును గలవు, వీనికిందోడుగ 'సంయు క్త రాజ్య నివాసులు 

యూరోప్ ఆసియా ఆయిన = అమెరీకాలనుండి వందలక్రొలంది 
జూతులవెట్లు చెచ్చి స్వ దేశయున నాటి. చేశీయములుగ మార్చుకొనిరి, 

కాలిఫోర్నియాపుస్పవృకు ఫపుమాన్యుయల్ నామకఫ్రస్తకమున ర్కోం౧౯ 
జాతులు పేరొ్క_న(బడీయున్న వి. ఇందు 8,౭౨౭ రకములు దేశీయ 

ములు ౨౯౨ విదేశానీతములు. గ్రే రచించిన బాటనీమాన్యు యలు 

నందు ర్కోరా౮ జాతులు వర్ణి ఆప(బడీనవి, ఇందు ర్కో౧౭౯ జాతులు 

జేకీయములు 20౬ విచేశానీతములు, ' 

ర్త ' - న! ఇ . - గ "ఇ . కృషి శిల్పము, వ్యాపారము $= ఈ దేశము స్వాతంత్ర్య మం 

దుటకుంబూర్వ నూహారప దార్థములుమా తే మిచట నుల్చే త్తి.యిగుచుం డె 
డివి, పేర్కోనుటకు యోగ్యములగు శిల్పము లేవియు లేకుండెను, అది 

గాక వి శృీటీహ్వారు తాము నిర్మించుపదార్థము లన్నీ యు నమృాడుపోవుట 
క్ చశమును మా ర్కెెట్టుగ నుందుకొన(గోరేదుండిరి కాని యచట శిల్పము 

లను ముందునకు(6 చేవలయు నని తలంపనై రీ, వీరు అమెరికాయందలి 

పదార్భ ముల నుత్చ త్రియెనవాని నెట్టే తెప్పించుకొని వానిని తమ దేశమున 

రూపము మాజునట్లు చేసీ వానిని మరల నెక్కు_వధరలకు సంధ రక్త 

కాని స్వాతంత్ర త్ర స్ట్రయు కలీగినపిడప |. రాజ్యముల కంటల్యట్టుచుండిరి. 

నిచటికృషిశిల్చవాణిజ్యమలందు వివిక్త కనుగు పరివ ర్రనము. కలిగెను, 

౧౭౯౦ మొదలు ౧౮౨౫ వజకును గల కాలమున మధ్య మధ్య 

. నాటంకములు కలుగుచువచ్చినను, మొ.త్తముమొ6ంద పరి. శిల్ప వాణీజ్యా 

| బాగుగ గు ర్తించిరి. 

83౧. 

దులు వృద్ధినందు చుంబోయొను. ఆఅనంళరము ౧౮౬౦-వ సంపల్ఫేరము 

వజుకును మతింత యభివృద్ద్ధి గాంచంగ లైను, ఈ సమయమున స్రీయు 

మున్న /సవాని యావిపాగ్రా తమువలన 5 క శ్వేలును, కర్యాగారములును 

స్థాపింప బడుట చేతను కృషి, శిల్ప వ్యాపారము అసిత ముగ బెరిలి 

పోయెను. ౧౮౬౦ మొదలు ౧౮౯౯. వజకును గల కాలమున శిల్స 

శ్రాంతి కలీ నని. చెప్పవచ్చును. ౧౮౯౪  యశగునప్పటికి సృ స పంచ 

మందలీ యన్ని దేశములకం కు నమెరికా అగ్రస్ట్థానమును ఏహంపః 

గలైను, విదేశములనుండి దిగుముతియగు వస్తువులపెని భారమైన సుంక 

ములు వేయలలిషి నందున "స్వ బేశములశిల్ప ము లనితముగ  సపెరిల్ని 

' పోయెను. ౧౮౯౯ తభ చాత శిల్ప వాణిజ్య్యాదుల యభివృద్ధి గుజ్ణిప్రుపరు 

"సన ముందునకు. బోయెననిన నతిశయో క్తి కాదు, ౧౮౯౯ - న సంవ 

త్పరమున ఈళా౦ కోట్లప దార్ధములు తయారుకాంలగా ౧౯౧౮- నాంటికి 

౯౯౦ కోట్లవి తయారయ్యెను. వస్త్రములు ఇనుమ్యు ఊక్క్క కలప, 

చర్మము, రబ్బరు, కాగితము ముదృణము, రసాయనములు రాయి 

గాబ్బా మట్టితో చేసినవస్తువులు, ధాతువులు, పొగాకు యం త్రృములు, 

గానసాధనములం, ర్రామొఫోనులు, జల, భూ, వాయు యానములు 

మొదలగువానినుండి ౧౯ా౧కరీ - వ సంవత్స్రమున రా కోట్లు ఏ0 

లక్షల విలువగలవి తయారుకాంగా ౧౯౨౫- నాంటికి ౨౬౭౩ 

కోట్ల ౮౦ -లక్కులవి తయారయ్యెొను, జ్నర్మనీ యుద్ధకాలమున నిదటి 

శిల్చపరి క్క శమ .లపరిమితోముగరి బెరిగిపోయెను, ఈయ భివృద్ధిక ముఖ్య 

కారణము. సమ _సేపదార్థముల నుత్చే శ్రి తిచేసి వినియోగంచుట్ కావళ్య 

కము లగు ఉపాయము లతిక ] ద్ధతో పరిశీలనప్రూర్వకముగ విచారింపం 
బడుచువచ్చినవి, దీనిఫలితము పష" ఆవిన్మ్క_రణ్క సాధన పరి, శే శ్రోనులందు 

పొదుపరితనము గలీగను. నియతేపరివ్మ్భుతచూర్లమున నిక్లీఈని-భేదమ 
లంబె షదార్థనిర్థాణము "కాసాను, ఇందువలన అరి రి కముగ శెక్కు. వగ 

లాభము కలను, ౧౨౫- నాంటికి ౧6౬౦౦ ర శిల్పసంస్థ (Ma 

nufacturing institutions ) 'లేర్చ డెను, జర్య సీయుద్ధకాలమున 

అమెరీకనుల పరిశో ధనము( Research ఏవలనః నలుగు “లాభమును 

తతృలితముగ ౧౯౨ ౭_ నాటికి వెయ్యిశిల్బ పరి 

శోధనళాల లేర్పడెను.. 

లేదు. ఇత్తర దేశము లన్నింటికం కె నమెరికాలో 5" రి కులకు వేతన 

మెక్కు_వః ఇది యు త్రమప దార్ధనిర్మా ఇమునకు కారణ ఇ మయ్యును, 

- నిర్మిశాని _ర్షితములగ' ₹ెండువిధములప దార్థములంను ఈ దేశమున 
నుండి యె గునుతిరదు దిగుమతియు నగుచుండును ని నిది ర్యెత పదార్థముల 

యెొగసమతి (క్రమముగ చెరిలపోవుచున్న ది, ౧౯౧౫౨౩ -వ సంవత్సర 

మున 3౧. zy వంతున చెగునుతి యైయుండి ౧౯౨౮ చాశటీకి 

రోరో,౯ర వజికును “పెరిల౫ను,  దిగుముతులందు అనిర్షికపదార్థములే 
యెక్కు_వ కాన(బడుచున్న వి, స్వాతం త్ర, ఖ్టిము లేనిదినములలో 

పొగాకు, ఫర్ నీలి, వడ్డు నౌకోపకర ణములు మున్న వానిని 

యారో ప్రునకున్సు వేలు కలప, ధాన్యాదులు, మైనపువత్తులు 

ళ్ళి మహిరదూద్వీపములకును బంవుచువబ్చీరి, ర్రేటుబి బిటనుననుండి 

పరిశోధనము శేనిశిల్ప మొకటియైన నిపుడు” 



కక. ఆమెరికా 

ని ర్తితవస్తువులును; పశ్చిమహించూదీవులనుండి బానిసలు, పంచదార, 

బంగారము దిగువుతి యగుదుం జెడివిః స్వాతం త్ర సము కలిషినపిదప 

“౧౭౯౦ 'వెందలుకొని' ౧౮౨౦ వజకును యానోఫునందు యుద్ధ 

ములు జరగుచుండుటవలన నాసమయమున అమెరికనులు స్వదేశ 
మున వస్తువుల నుత్పత్తిచేసి, వాని నెగువుతి చేయుటకు బదులు 

ఇతర దేశములనుండి (పోగుచేసి పం పుచువచ్చిరి. ౧౮౧౮ - వ సంవత్స 

రమున నిందువలనం గలుగుహాని వీరికి బాగుగ అవగత మయ్యెను: అది | 
మొదలు బయటివస్తువులను చెప్పించి పంపుట మాని దేశీయోక్చత్తుల 

నభివృద్ధినొందింపసాగిరి, అప్పటినుండి దేశీయవ్యాపార మునకు లాభము 

కొలుగసోగాను. ఇందులకు మిసిసిప్పీనదీమార్ష మును, వ్యవసాయపు టుక్చ 
త్తుల చబాహుళ్యమును, ధూమశకటముల గమ నాగమనములును, బంగా 

రముయొక్క_ . ఆవిన్క_రణమును యూరోఫున దిగుమతుల సెెని 
పన్నును దీసివేయుటయు, కెనడా బేశముతో6 గుదిరిన పరస్పర వినిన 
యప్రు సంధియు బాగుగ దోడ్సడెను, దక్నీ ఇరాజ్యములనుండి స్ త్రి 

పాగాకు ఎగుమతి యగుచుండ ఉత్తరముననుండి ని ర్మితపడార్థముల 

నిర్యాత మెక్కు_వయయ్యెను, - ౧౮౬౦=వ ' సంవత్సర మువజుకును 

చ్యాపారమును దానివలనిలాభమును దినదినాభివృద్ధి నందుచుంబోయొను, 

కాని యంతఃకలహము( Civil war )వలన దీనికి" చాల శతి కొలీ7ను, 

శదేండ్లు గడచినపిదప నీవాణిజ్యయు లోనగసనవి మరల నభివృద్ధి 
నొందసాగెను; అనయా ౧౮౭౦ మొదలు ౧౯౮౦ల వజుకును 

వ్యాపార మినుమ డించుదుంోయొను, గర న ఎగుమతులు ౨౩౦ 

కోట్ల డాలర్ల నుండి ౧౯౧౯ నాటికి ౭౮౦ కోట్లకు 6 "బెరలగెను, ఇదే 

.వడువున దిసముతులును అభివృద్ధి నొందినవి, జర్యనీయుద్ధాంతమున 

నీలెక్క_లు కొంచెము తగ్గ గెపోయెను కాని ౧౯౨౦ నుండి మరల వృద్ధి 
నరిదుచుం బోయెను, ౨౪౦ కోట్ల డాలర్ల నుండీ 

గ౯ొాంరా లో ౫౦౦ కోట్టవజకు "నెగుముతులున్తు ౧౮౦ కోట్టనుండి 

ళీ౮ం కోీట్టవణకను దిగుమతులును వృద్ధినొందినవి, ప పెట్రో 

_లియము, యం త ములు" స్వయంయానములు, గోదుమలు, మూంసమెం 

౧౯౨౮ లో 

ప్రత్తి, 

(WW 
_ &శొన్వు, నూన్తె నూకర తైలము, ఇనుము, ఉక్కు_పనిముట్లు రాగి. 
| పనిముట్టు. “పాగాకు న్యస్త్రములు,.. “ఫలములు కాయదిను సుల్యు పల 

కలు, కలప ఇనుముతోను ఉస్క_తోను జేసినప పరిమ్క్భృత సాధన 
ములు రసాయనములు చర రృములు రె.థాన్యము, చార్జీ ) కొయ్యసా 
మానులు, ఫర్సామానులు, తేలక వీండి, శాగితములు, (గ్రంథములు 

ముద్రిత ములు రంగులు వార్నిషులు, ఫోటో రూక సామానులు, 

_చర్శ్మపుసామానులు, చేపలు, వ్యవసాయఫుపనిముట్ల్టు. మొదలగునవి 
విదేశముల కెగునుతి యగుచుండును, 

పట్టు, న కాఫీ చెజిక్కు కాగితములు, ఫర్, సె ట్రోలీ 

ములు, ఎరువులు, రసాయనములు, _ఓడకీలు (Coal tar ), కోకో 

ఫలములు, కాయదినుస సులు . 

నూనెగింజలు, , నంజు, పలకలు, నం. కలపపదార్థ 

| కట్ట 

సంయు కృరాజ్యములు 

కేయాకు మొద 

ఇచటికి దిగుమతి యగు చుండును. 

| వ జనులు, నాడ గుడ్డలు, 

లగునవి ఇతర బేశములనుండి 

జర నీయుద్ధమునకు( బూర్వమం దిచటియెగుమతులు యూరో 

ఫులోని కొన్ని దేశములకుమా త్ర త, మే పోవుచుండెడివి. కాని యున్ధా 

నంతర వ. శేగుచుండినట్లు చెలీ ముచున్న ది. అగివజక 

యూరోఫ్రునకు ౬ శ వంతుల యెగునుతు 'లేంగుచుండెను. యుద్ధానం 

తరము ౧౯౨౮ వాటిక రో౮% వంతులే పోవుచుండెను. మెక్సికో 
దక్షీణ-అ మెరి కాలకు6 బూర్వము: ౧౯% లు. ఇపుడు ౧౮౪% వంతులు, 

దూర ప్రాక్ సీమ( Far East )లకు 0% లకు ఇపుడు 

౧౬ లు పోవుచున్న వి, ఇదే పృకారము దిగుమతులందును మార్పు 

కలిగినది, యూారోపుననుండి వచ్చు ౫౦% లు ఇప్పుడు 3౦0% లకే 
దిగినబి. దక్షీణ-అ మెరికానుండి దిగుమతుల లెక్క యథా ఫ్రూర్యముగశే 
యాన్న ది, కాని దూర ప్రాక్ సీమలనుండి దిగుముతు లమితముగ6 బెరింి 
నవి, విదేశ వ్యాపార మిష మికు్కు_టముగ నళీవృద్ధి గాంచినప్పటికిని 
స్వ బేశయున జరగు వ్యాపారములో గిది యొన్నవవంతో. లే దని చెప్ప 
వచ్చును, జక్క డాలగుసామాను పర దేశములకు బోయిన ౧౦ శాల 

రుల సామాను స్వదేశమున ఖర్చగుచుం జెడిదె. సమస్త పృపంచముతో 
జేయు వ్యాపారమునకం కొ దేశమునందు జరగువ్యాపసార 'మెక్కువగ 
నుం జెను, రాకపోకల కనువగు మార్దములు రోడ్డు రైళ్లు జల్కవాయు 

మార్గములు యానముల్కు శీ థ్రుముగ. నుత్తరప సృృత్యు త్తరముల సలుపు 

కొనుట కనువగు సాధనములు జాతీయా దాయము (National 
profit )» అత్యు త్త తీముమగు ఆర్థిక పద్ధతి మొదలగునవి దేశమందలివ్యాపా 

రమును మితిమోటునట్లు చేయుటకు సాయపడిన వి, 

తృరమునాంటికి సంయు క్రరాజ్యములందు ౨రగాంం౦ం ల మైళ్ల 
ఇనుప దారులును, మెక సరోవరమార్షములును గాక 

౨౭,6౬౦ మెళ్ల నాయానయోగ్యమార్ష మలును, ౨౮౮౦౦౦౦ ల 

మెళ్ళ ళ్ల రోడ్డును ౨౦ లకులకు మించిన వాహనములును, Yeo లక్షలకు 

మించిన పెలీఫోను తీగెలున్కు ౧౮౦ లక్షల "శె లీఫోనులును వాడుక 

యం దుండినవి, ఆసంవత్సరమున జోతీయా దాయము. కా౦౦౦6 ల 
కోట్ల డాలరు లె యుండెను, 

బదులు 

౧౯౨ ౭-వ సంవ 

౨౭౬౦ 

"మొట్టమొదట పర బేళ వ్యాపారము వి దేశనాకలచ్యారా కొవింప6 
బకుచు వచ్చినది, కాని తరువాత కోనుముగ సంయు' కృ రాజ్యములకు 
సొంతనౌక 'లేర్చ డెను, ౧౩౮ ర్క౬ ౨౯౬౭ టన్నుల భారము గల 
౨౭,౨౫౮ నౌక. లుం డేను (౧౯౨౨). వానిలో. ౧9౯౮౨౧౦౦ 

టన్నుల భారము గలవి ౧౮౫౯౬౦ స్రీ మరులు, అట్లాంటిక్ శేవులం 
చెక్కుడు నౌకలు రాకపోకలు. 'సలుఫ్రచుండును, . న్యూ యార్క్ 
'బోస్ట న్, వీలడళ్ వీయా, చాల్టీమోర్, న్యూఆర్థి యన్స్ న్యూపోర్ట్, 
వి ల్లీంగన్, సవన్నాా. ప్రెన్ఫ్కోలా, మోబెల్్ గల్ వెస్ట సక్ 

సాన్ ఫ్రాన్ సిస్కో పోర్ట్స్ లాండ్స్ డెట్రాయిట్క్ొ డులుత్క్ సుపీరి 
యర్క్ చికాగో బఫెలో నామకనగరయలు ముఖ్యమైన లీవు 
పట్టణములు. వీనిలో గల్వెస్ట న్ న్య్యూఆర్లి నున్, సవన్నా న్య్యూయా 



ఆ మెరికా 

ర్కు_లనుండి ప్ర, త్రియు, గల్వెస్టన్, న్యూ ఆర్జియన్్స్, న్యూ మయా 
ర్, బాలీ లమ, సుపీరియరులనుండి నోదుములంను, న్య్యూయార్ ్ క_, 
బాలి మోరులనుండి గోదుమపిం డియ్బు న్యూయార్క్, బోస్ట్ర నులనుం సే 

నానావిధ జంతుమాంసములును, న్యూ యార్ 3 ఫీలడక్సి యాల 

నుండి సెట్రోలియఘును న్యూయార్క్, బోస్టన్, బాల్చీ మోర్, వీల 

జల్ ఫీ మారరుండి పకువులును, న్యూఆర్లి యన్నునుండి పా గాకును 

అపరిమితోముగ విదేశేములకుం బోవు చుండును. 

మింద వచించిన వడువున * శిల్ప, వాణి జ్యాకు లభివృద్ధి నొంద 

నింతసంప త్తి ఈ దేశమునకు. గలుగుటకు కారణ మిచటి ఖనిజ బాహు 

శ్య మని చెప్పవచ్చును. శిల్ప వ్యా పారాదులయ భివృద్ధితో పాటు బొడ్డు 
పెట్రోలియము, ఇనుము, రాగి లోనగు ఖనిజరుల యత్స శ్రి తియు నమిత 

ముగ ౫? జంపాల "దెను, ఇనుము ముఖ్య ముగ సుసీరి యర్ సరః పా,ంతముల 

నుండి యు, అప్లాషి నును పరిసరముల నుండి ము దీయంబడుచున్నది. 

"పెన్సిల్ వని యా, పశ్చిమ వర్జీనియా ఇల్లి నాయిస్, కెంటకీ, కీహీయోం 

ఇండియా నా, అలబమారాజ్యములందు బోొగ్టనను 'లెక్కు. వగల గలవు, 

ఇవిగాక మచి యిరువది రాజ్య మలలో హా డ బెస్త దొరకును, అష్టా 

పియన్ సీమలు, మ్య రాజ్య ములు, 

మెక్సికో సింధుశాఖాతీర మా, రాకీ పర్వత ములు, కాలిఫోర్నియా మొద 

లగు (ప్ర, దేశములందు "పెట్రోలియము గలదు, ఆకిజోన్యా మోంటా నా 

ఇండి మయూనొ, ఇల్లీ నాయిస్ 3 

ఉటాహ్ రాజ్యములందు * రాగిగను లున్నవి. సీసము మిసౌరీ, ఇడా 

హోలం 'దెక్కువగను, మటీకొన్ని రాజ్యములందు. స్వల్ప యుగను దొరక 

చుండును. ౧౯౨౭-వ సంవత్నీర మున ప్రపంచ మంతటి తు త్తినాగ 

ములో సగముభెగము సంయు కృ రాజ్యములనుండి లభించెను, అల్యూూ 

మనము ధాతువునకు మూలప దార్థ మగు బోజేటు నామక ఖనిజము 

అర్క_న్ స సస్, జార్జియా, టె న్నీ? అలబమూ రాజ్యములందు వోరకును, 

గంధకము పాడర సము, స్ఫురితపాహెణము ( Phosphate tock y 

గాసాలీన్కు మాల మగు నైసర్షికపుగాస్ (Natural Gas), నల్ల 

రాయి, పొలర*యి, ఉప్పు అంజనము, ప్లాటినం, నికెల్, కో బాల్హా, 

_మాంగనీస్క్ జిప్పమ్స్ + వెలిగారము, అభ్రకమ్యు "ఫిలొస్సార్, 
శ్రా ఫెట్, ఫ్లోర్ స్పార్ ఆక్బెనిక్, క్వార్ట్స్ జ్ + బారై మెస్, 

ఛ్రామిన్, బిస్మత్ , సెకెనియం, శుల్లురియం, తేగరము వనదియం, 

జెపనియం, "ములి'శైనం, ఉరానియం, టంటల్లలు టంగ్ వె సెన్, విండి, 

బంగారము, ఇంకను శెకక్క్క_రకములగు ఖనిజములు ఈ చేశముననుండి 

చెలువడుచున్న వి. ఈరత్శృ గర్భ నవవిధముల నే కాగు ౧౨ స్కకారము 

లగు రత్నముల నీనుచున్నది. 

వత్తులు కొలతలు, నాణెములు ? చి, 

యోగింపంబడుచున్న ఎత్తులు, కొలత రీ చేశమునను వాడంబడుచున్నవి, 

కాని ఇంపీరియల్ 'గాలన్ ఇపీరియల్. బుషసెల్కు బదులుగ ప్రాత 

వించెస్టర్ కొలత లీచట వాడుకలో నున్నవి. నాణియలు డాలర్ల నియు 

సెంటులనియు చిలువంబడుచున్నవి.. బంగారము సృధ్రచీ తృ్రయలతో 

నంయు క్తరాజ్య ములు 

అప్లాషియకాలోయలగుండ ప 

రోటు బ్రిటనునం దుప 
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నాకౌయుల, క్రింద మాలుచున్న ది, ఇెండితో -డాలరును నీద మగు 
(|) (| య ఢి 

చుండును. నూటు సెంట్లు విలువగల జాలర్లు లణా 3.౨ ెన్నులవిలువ 

కలిగియుండును. ౫ సెంట్లు ని కెలునాణౌములున్కు ఒక సెంటు విలువ 

గల కంచునాణిములును గలవు. కాలము (1106) తెలిసికొనుట 

కీదేశ మంతయు  దూర్చుననుండి పశమటికిం గొన్ని మండలములు 

(Zones ) గ విభాగింపయబడియున్న ది, ఇందు తూర్పునందలి యొక 

మండలమునందలి. కాలమునకం టు దానిపళ్చిమమండలమునందలి కాల 

మొక గంట ఆలస్యముగ నుండును, ఈమంశడలములకు వానివాని 

ప్రత్యేక కాలములు కలవు $ ఎ ట్లనంగా పౌర్వకాలము (2250600 
time) న్యూయార్్క_ , వాసీంగ్ల౯ నగర ప్రాంత ములందు వాడుకలో 

నున్నది, ఇది క్ విచ్చ్కాలమునకం కె ౫ గంటలు చెనుకగ నుండును, 

చికాన్మో "నంట్ లూ ౨మా పట్టణముల ప్రాంతమున మధ్య కాలమును : 

(Central time), "జెన్నర్ మండల మునందు పర్వత కాలమును 

(Mountain time), సాక్ ఖ్రాక సిస్కో ప్రాంతములందు పసిఫీకొ 

కాలమును (Pacific time 9 వాడుకయం దున్ని, 

జనులు మతవములవు వృత్తులు, విద్య, సంపత్తు  అమెరీకను 

లకు స్వాతం త్ర స్థము లభిం చినసమయమున ఊత్తరమున సుపీరియ 
రాదెసరస్సులును, పడమట మిసిసీప్పీనదియు, దక్నీఇమున సింధు 

శాఖయు౧, దూర్చున అట్లాంటిక్ మవాసాగరమును గల ప్రదేశ 

మంతయు లభించినప్పటికిని ముఖ్యముగ వీరు తీరములే యశ 

యించుకొని యుండిరి, వ్యవసాయము మొనల కార్యముల 

తీరముననుండి పడనుటగ సగటున ౨౫౦ మెళ్ల దూరమువజకు నాక్ర, 

మింప6బడి యుండెను. కాని ఇంకను పళ్ళ్చిమ ప, ప, దేశము నా క్రమిం 

చుట అప్ప నంటే యారంభమె యుండెను.  మోహాక్క్ పోటోమాక్, 

పర్వతములను దాంటి పడనుటికి . బోయి 

అ మెరికనులు నివాసములను గుదుర్చుకొ నసాగిరి, 

ఇట్లు ౧౭౯౦ నాంటికి ర్యాజ౭,ణలూం చదరపఫుమైళ్ల దేశము న 

కిల్కా౨క్కారరా౧ రు మాతృమయు వాసము చేయుచుండిరి, 
సంవత్సరము నాటికి 

౧౯౨౦-వ 

౨౯౭ 3, ౭ 8౬ చదరపుమైళ్ల దేశ బుమెరికనుల 
యధీనమునకు రాంగా జనసంఖ్య, ౧౦౩౪౭౩౧౦౩౬౨౦ వజకుం బెరీ6 

గినది. ౧౯ ౨౮-వ సం వత్చ్సరపు లెక్కల ననుసరించి యిచట ౧౨ కోట్ల, 
౧౩ వేల జను లుండిరి, ౧౮౦౦ల ప్రాంతమున యూరోపునందలీ 

ముఖి దేశములలో చే తిదానియందును అమెరికాలోకం మె. నెక్కు_వ 

జను లుండిరీ. - కాని ౧౯౫౫ -వ స సంవత్సర నుగు'సరికి జనసంఖ్యయందు 
యూరోపులో దీనిని మించినదేశము రష్యా ఒక్కటియే నిలీచెను, 
ఏ దేశములనుండి వచ్చి యిచ్చట వసి ౦ప(డం[ినవారిలో నానాజాతుల 

వారు నుండిరి, మొదటిజనాభా లెక్కల ననుసరించి శ్వేత జనసంఖ్య 
యందు నూటికి ౯౦ మందికంకొ నెక్కువ బ్రి బి,టీష్ దీవులవారు. అందు 
రాం కంట్. శెక్కు_వ శేవల మాం గ్లేయు శే యుండిరి నూటికి 
౬ గురు చొప్పున జర్మను లుండిరి. ౧౮6౦ "మొదలు అయిరిష్వారు 

వచ్చి వసి సింపసాగిరి. (క్రమముగ డచ్, డేక్కా స్వీడ్క్ ' నార్వీజియక్కా 



. రెరెళ అమెరికాసంయు క్త రాజ్యములు 

స్విస్ జాతులఐా రరుభెంచిరి. ౧౮౮౦ మొదలు ఇటాలీయకొా, 

రషియక్కా పోల్, ఆ స్ట్రీయ౯ బొపొమియకొ, హంగరియకా 

జాతులవా రపరిమితముగ6 బెరింంపోయిరకి. ౧౯౨౦ నాటికి 

జర నీ, ర్యా, ఇటలీ, ఆ స్ట్రీయా హంగేరీ పోలెండ్, కెనడా 

 అయిర్గాండులు జనసంఖ్యయందు కను హప్రాథాన్యము గలీగెయయుం డేను, 

ఇకాంం - ౨౦ వజకునుగల కాలమున నిచట ఇంగ్లీష్ స్కాచ్, 

వెట్ ప్, అయిగిహ్, నార్వీజియక్, స్వీడ్, స్విస్ , జర్హ్మనుజాతులు 

శ్నీణించిపోవ డేక్కా డచ్, బెల్టీయక ఫ్రెంచ్, ఆ త్రీ యక్షా హం 

రియక్కా పోల్ రషీయకొ నీకా రుమానియ౯, బశ్చేరేయక్సా 

న ఇటాలీయకొ, స్పానిష్; పోర్చుగీస్ మొదలగు జాతులవారు 

పెరిగిపోయిరీ, శనడియనులు తేగ్పిపోవ మెక్సికన్, ఆసియాఖండ 

'హాసులు "సెరిగిపోయిరి. మజియు ౧౯౨౦ నాటికి ౬౧౬౩౮ 

చె నీయులును, ౧౧౧౦౧౦ జపానీయులున్కు ౧౦౯౬౩౧౩౧ రు 

. నీగ్రోలును, వరోర్కోరో? ౭ మంది అమెరికన్ -ఇండి యనులు నుండిరి. 

పసిఫీక్ మహాసా గరముపర్యంత ము వ్యాపించిన యనంతరము 

వసించుటకు (కొ, త్త నేలలు లేనందున దిదేశీయాగమనము నడ్డం చుట 

కాందోళనము మొదలయ్యును, తుదకు యూరోపునందు మహాసం గ్రామ 

మైనతరుజాలేను తదాఘాతపీడితులగు యూరోఫ్రువారందణటు నసంఖ్యా 

కలుగ వచ్చి దేశమున( జొరయటడుదు రనునాశీంకను ౧౯౨౪-వ 

సంవత్సర మున విదేశీయనిరోధపు చట్టము జేసి విజేశాగతుల సంఖ్యకు 

పరిమితి కావింపంబడెను, అటుపీమ్ముట విదేశీయాగమనము కృమముగ( 

ద్యోపోయినది. 

౧౯౨రావ సంవత్సర ము జా లేమా సమునాంటికి సంయుక్త రాజ్య 

ములందు లకుకం మె చెక్కు_వజనసంఖ్య కల పట్టణములు ౮౨ వజుకు 

నయ్యను, చెని వచించిన జనసంఖ్యయందు నూటికి ౫౧ వంతులు 

కురు షులున్సు రో౯ వంతులు (మ్రేలాను ఉండిరి, కాని ఫూర్వతీర ప్రదే 

శయులందు . పురుషులకం టె (స్రీ లెస్కువ, ౧౯౨౦ నాంటికి ౧4 

- సంవత్సరములు దో౭టినప్ర్రీలలో నూటికి 3౫.౧ అవిపాహీతలు, 

౫౯.౨ వివాహిళీల్కు రర విధవలు. 9.౫ పరిత్య క్తలు, 0.౪ అడ్డా 

తలు, ప్రరుషులలో ౨౭.౩ అవివాహీతుల్కు ౬౦.౬ ' వివాహితులు 

రం విధురులు 0.౮ పరిత్య కులు, | . ! 

_ ౧౯౨౦లో పదేండ్లయీడున విద్భఈౌనివారు నూటికి ౬ గుర 

చొప్పున నుండిరి, ఈవిద్యాపీనతయు నీ శ్రోలవలనను, బవ చేశాగతుల 

వలనను గలిగినదే కాని చేలుకాదు. జాతినిబట్టి చూచినచో. విద్యానిహీ 

_ నులు నీ గ్లోలం దెక్కువ, (తంలో విద్యాహీనలా శేవలము నూటికి 

ఏలా వంతున మాత్రే ముండిరి.. 

౧౯౨౬- వ సంవత్సరమున - నిచట ౨౧౩ ఖిన్నములగు మత 

సం ప్రృదాయములును, వానికి సంబంధించి ౨౩౩౧౧౯౮౫ సంస్థలును 

ఉండెను. వీనియందు - ౫,5౬౨,౯౭౬ మంది సభ్యు ' లుండిరి;. 

అనలా మొ. త్తపుజనసంఖ్యలో = నూటికి ౫౧ నుంది ఏదోయుక 

| మత సం ప్కృదాయ మునకు6 శజెందియుండిరి. ౭,౫0,00,0౦౦ లకు 

చెయా చ్రాటు స్టెంట్ డ్రై సశులా జీళనుం దంతటను వ్యాపించి 

యున్నారు. తరువాతే ౧౩౮౦,౦౮౦౦,౦౦౦ ల రోమనుకాభలిక్కు_లలో 

నధికసం ఖ్యాకు లుత్తర పక్చిమరా జ్యము లందు వకించుచు
ందురు. వీరికి( 

దోడుగ ౧౬౦౦,౦౦౦ల యూదులను 83౦0౦౦౦ మార్మనులును, 

రో్శం0,000 పౌర్వమత సంప్ర దాయాలును గలరు, ౧౯౨౬-వ 

సంవత్చర మువజకు నీసంస్థలకన్నింటికిని వార్చి కముగ ౮౧ కోట్లు ఈఏ 

లక్షల. ౭౧౦౫౨౯ డాలగ్దు నయ మ'సచుం డెను. ఈ మతే సంస్థల 

కన్నింటికిని ఏ రాలీ కోట్ల ౨౫౧8౭ ౭,౨౧౨ "డాలర్హ విలువగల అప్పి 

గలదు. 

వృత్తులు :--- పదియేం డ్లకుమిం చినవారు మొత్త ప్రజనసంఖ్యలో 

ర్కోగి౬,౧౮,_౨రో౮ మంది లాభదాయక ములగు వృత్తుల నవలంబించి 

యున్నారు, శిల్బ ముల", యంత్రములు, కృషి, అరణ్యళా స్ర్రము, 

పశుపాలనమ్యు వ్యాపారము, గృహోదో్యోగమా, పాదిరిగుడి సంస్థలు, 

(Churches ), ఎగుమతి-దెగుమతులకార్యమః ల గనులు ప్రభుతో 

దో్యోగములు మున్నగువానికి6 "జెందిన వే ఇచటివృత్తులు. (కా ముఖ్య 

ముగ అధ్యాపనము అంగడులందు ప దార్థవిక్ర్ర్యయము, శుెపధాల 

యాదులందు ధా శ్రీత్వము మొదలగు కార్యములందును కొలందిగ 

శిల్పములందును బని సేయుచుందురు. 

౧౭౯౦ నాయి కీబేశపు సంపతి ౬౨ కోట డాలర్లు మాతే 
జో య “౧౧ త్ 

ముం“డెను కాని ౧౯౨౨ నాంటికి ఏ౨౦౮౦కఈ౦,00,000 వటి 

కును బెరిగిపోయెను. 

చేళరకు.ణము - నేన :_- సం ము కరా జ్యముల బాహ్యాభ్యంతర 

సంరక్షణనుకొజ కేర్పడిన సేన స్థలసేన (Army), నానేన Navy), 

సాగరికదళము (Marine Crops) లని మూండు విధములు, 

ఇందు సలసెన్నమున నిలువగను నెల్ల ప్పుడు నుండు కే వుదళ ములందు 

Regia E orces ఏ: ఆఫీసకుల టు. సెనికులు నఫదలును గలసి 

౧3,౨4,000 మంది ౧౯౨౮ నాంటి కుండిరి, తక్కిన శెండువిభా. 

గములందును ౧౯౨౯ నాంటికి ౧౩౧౨౦౦౦ మంది యుండిరి, 

జినీవాసంధి ననుసరించి పరిమితము'లై న యుద్గనౌకలు ౨.౨ న్కు 
పరీమి 

తము గానివి రజ ను గలవు, వీనిలో క్రూయిజర్లు మున్నగునవి కలసి 

యున్నవి. ఇవికాక సహాయక నౌకలంను చెక్కులు కలను, ఈమూండు 

విధములగు నేనకును సాహాయ్యపడుటకు ప్ర క్యేక ముగ వాయు నేనలు 

కలవు, స్థలమైన్య మునకు జెందిన వాయుదళవి భాగము స్థలసే నానాయ 

కుని యాజ్ఞునుసారము పనిసేయుచుండును. ఇటులే తక్కిన రెండు. 

విమాన నేనలును వానియధికారుల యూత్తరువుల ప్రకార మాయాసేనల 

నంటిపట్టుకొ ని యుండును, 

ల క అ. స్ ఎ ' 
వ్యవస్థ - ప్రభుత్వము వ్ స్వాతం త్రి, బ్రయాద్ధమునందు గెలు. 

పొందినపిమ్మట ౧౭౮౧ = వ సంవత్సరమున నీబేశమం దవలంవింప6బడిన 

సంయోజననియమముల( Rules of Confederation ) ప్రకారము 

we 



అ మెరికాసంయు క్త రాజ్యములు. 

_ కేంద్ర ప్రభుత్వమునకు (Central Government y రాజ్యముల 

మిందను గాని ప్కృజమిోందనుగాని ఏవిధమైన యఫికారమును 
"లేకుం ణెను. ఇట్టివిధానమును. మార్చి శేంద దపళుత్వమును. దృథ 

పజీచి డానికి రాజ్యముల మాీందన్సు జనులమ దను గొన్ని యధి 

9 తినగ షు 

కారముల నొసంగుటకు ౧౭౮౭ నం గొకజాతీయవ్యవస్థ (National 

Constitution y ఏర్పడి ౧౭౮౯ - వ సంవత్సరమున నమలులో ని! 

వచ్చెను, ఈనూత న నవ్యవస్థానుసారము ౧౭౮౯ లో సమకూడిన మొదటి 

కాం గాసునందు ౧౧ రాజ్యముల చృతి నిధులు సమా వేళ మెరి, 

రోడ్ దీవి ఉత్తర “శరొలీనాలు గలయ ౧౩ రాజ్యము అయ్యెను, అవి 

ఇప్పుడు పళ్చిమమున పసిఫిక్ మహాసాగరముపర్యంతము వ్యాపించి 'ఈ౮ా 

రాజ్యములుగ6 బరిణమించియున్న వి, 

పిదప 

శాసనవిధానములును 

పరస్పరసాదృళ్యము. క'లీగి ఇం చుమించుగ సమానముగే యుండును, 
ఆగ్ ఎ త్ర ఇ స an Wn పృతిరాజ్యమును దాని కది స్వతంత్రము. ప్రీతిం జ్య మును స్వకీయ | నీ 

వ్యవస్థాప పక్క శాసన సభలమా మున దానివ్యవహార ముల నన్నింటిని 

జరపుకొనుచుండును. (చృతిరా జ్యపుశాసనాధి కారము దానిగవర్శరునం 

దుండును. ఈరాజ్యము లన్నింటిమింద నొక్కే యున్న తే 

వ్యవస్థా పక స సభ కలదు, అదియే కాంగెసు. ఇందు సె నేటుసభయు, 

రాజ్యములలోని వానివానివ్యవస్థలును, 

ల 
సెనేటుసభయ దు శె 

సంవత్సరముల కాలమునక్రు(గాను ఎన్ను కొనంటడిన యిద్దణు సభ్యు 

లుందురు. సెచేటునందలి మొత్త ప్రుసభ్యులలోే యూ6డవవంకు సభ్యులు 

రెండుసంవత్సేర ముల కొక పర్యాయము మాటే కొత్తవారు నచ్చు 

చుందురు, పృతినిధిసళథయందలీిసభ్యు లందజును వేజుంవేజురా జ్యముల 

పృతిరాజ్యమం దలీ వ్యవస్థా పకసభద్వారా ఆటు 

లోని ప్కజలచే శెంగుసంవత్సరమాల కాలమునకు గాను ఎన్ను కొ నంబడీ. 

వచ్చుచుందుగు. పృతిపదియవయే(టను జరస జనాభా, ప్రకార 
న a చ బాలల అగ ళు BHA ra మాయారాజ్యముల (పృజాసంక్య ననుసరించి ప్రతినిధి సభా సభ్యుల 

లీ 
సంఖ్యయందును “"పహాచ్చుతస్టలు కలుగుచుండును, ప్రస్తుత మో సభ 

యందు ౮౩౫ గురు ప్రతినిధులు గలరు, పతి సెనేటరుయొక్కయు,. 

ప్రతినిధియొక్కయయు సాంవత్సరిక చేతనము ప్రయాణపు ఖర్చులతో. 

గలసి 2300ల డాలర్లు; కాంగెసు కనీసప కము సంవత్సరమున ధక 
UU | 

పర్యాయము సమావేశ మగుచుండును. పన్నుల విధించుట్క సంయు. క్ట 

రాజ్యముల రక్షణము సార్వజనిక సౌఖ్య మున కేర్పాట్ట్లు చేయుట్క 

చాహ్యాభ్యంకేరవ్యాపార ము నుచితరీతిని నడపుట, నాణెయల మ్ముద్కెం. 

చుట. యుద్ధ ఫూగేవణ మొనరించుట, జలస్థల సేనల నిర్తి ంచుట మున్నగు 

సార్యభౌమాధి కారము లన్నియు నీ కాం గెసు నం గలవు, ఈ 

యన్నింటి. కాసగాధి కారమును నాలుగుస సంవర్భరముల కాలమునకు( 
గాను ఎన్నుకొనంబడు అధ్యమని ( President ) యధీనమం దుండును, 

అధ్యకు(డు మరలమరల 'నెన్నుకొ నయడవచ్చును గాని ప ప్రభమాధ్యతుం 

డగు జార్జి వాషీంగ్థ న్. శండుప ర్యాయము శే ఆ పదమును స్వీకరించి 

నందున ఆయాచరణ మే ఇప్పుడును జరగుచున్నది. అధ్యతుని నెన్ను 

ప తినీధి సభయు (House of Representatives ) నుండును. 

_వారిసాయమున 

కలవు, 

వరి. 

కొను సభ్యసమూ జము 6 లెక్టారల్ కాలేజ్ 9 అనుపేర6 బరయచుండును. 

ఈకా లేజిసభ్యులు ప్రశికాజ్యయునందలి వ్యవస్థా పకసభల ద్వారా 

జనులచే శేర్పలుపయబడి యుందురు. ఎక్క_వవోట్లు వచ్చినయత డధ్య 

మ్రుండుగన్ను ద్వితీయుండుగ వచ్చిన యత డంపాధ్యముండుగను నేర్పడు 

చుందురు. ఎన్నిక లిరువురు వ్య క్రూలకును సరిసమానముగ వచ్చిన 

యెడల ప్ర తినిధిసభాసభ్యు లధ్యకుని సెశేటుసభ్యు లుపాధ్యముని 

చెన్ను కొనుచుందురు, అధ్యక్షుండు సంయుక్త రాజ్యములందు జన్మించిన 

వాడ యుండవలెను, ఇతనికి సంవళ్చరమునకు 24,000 ల 'జాలర్జు 

జీతముగను, ౫౦౦౦లు పసృయాణపు ఖర్చుల కనియు ముట్టుచుండును . 

సెనేటునండలి మూండింట రెండువం కులసభ్యు లయంగీకార ము నను'స 

రించి. అధ్యకనకు సంధి గావించుటకున్వు లౌకిక (Civil ) సైనిక 

(Military) అధికారుల నేర్పజుచుటకును యుద్దము చేయించుట 

కను ఆంఫుటకును అధికారము గలదు, కాంగ్రౌసు చవేయాచట్టముల 

వ్చేధించుటకును. గితని కధికార మున్నది కని చెండుస సభలలోని 

మూండింట రెండువంతుల సభ్యు లా చట్టమును నిర్మి ౦చినయెడల నధ్యతు 

నకు. దానిని దీసివేయు నధికారము లేదు, ఊపాధ్యమంని వేతనము. 

రా౦౦౦ ల డాలరగ్దు, ఉపాధ్య ముండు సెనేటుసభ కగ్రాసనాధిపతిగ 

నుండును, ఆకస కముగ అధ్యకు(డు మరణించినయగాని, లేక 

దీర్ణ కాలమువబికును స్వకర్త రృవ్యపాలనా సమర్ధుగడైనణాని, అతనిస్థాన 

మోన నుపొధ్యకుండు పని చేయుచుండును, అధ్యముండు జాతీయ 

శాసనపరిపాలనమును దా సేర్చజుచుకొనునట్టి కాసనాధి కారులసాయ 

మున -నిజవేర్చు చుండును; అనయా రాజ్యము, కోశము యుద్ధము, 

న్యాయము వార్తాహరణమ్యూ జలసేన, ఆంతర్యము కృషీ, వ్యాపా 

రము పరి కేన మొదలగు _ కాఖలకు కార్యకర్తల నిత డేర్పటిచి 

పరిపాలన మొనరించుచుండును. ఈవిభాగముల 

యస్యక లే ఇతేనికీ మం త్రాంగ సభా నుంత్ఫులు (Cabinet ), . 

ఈపదిశాఖలును కాక ఇతని క్రింద పనిచేయునప్ ఇంకను అనేకములు 

ఇాఖాధిపతులు. సద్వ_ర్తనము కలిగియున్న ౦తవజే వారివారీ 

పదముల నుండుట కరు “లు, సంయుక్త రాజ్యములందు ముల్లు ఖ్యస్థానము 

వాషింగక ప ట్రణము, ప్రభుత్వమునకు శేం ద్రస్థాన మిదియే. ఈజిశస్ర 

న్యాయాధికారము లన్నియు నిచ్చటి యాచ్చ'న్యాయాలయము 

(Supreme Court) నకం గలవు. ఇం దొక ఛీఫ్ జస్టిస్ మలి 

యొనమం డ్రు, జడ్జీలసాయముతో న్యాయపరిపాలన మొనరించు 

చుండును, | 

నియోగించుకొని భరించుచుందురు, 

ప్రతి రాజ్యమందును వారి వారీజడ్డీల నారాజ్యమువారే 

చరిత్ర త్రము :- గ్యోటొచి టక్, వీ లెండ్, క్వీడకా తెన్ 

ృయికొ దేశవాసులు మూరోప్పననుండి అమెరి కాకుం బోయి" 

రెండువందల యేంద్లకాలములో వలసల (Colonies) నిరి రి,ంపంగలిగిరి, 

కాలాంతరమున డచ్, స్వీడులప్రాంతములు న్యూ వెదరొలాండ్స్, 

న్యూ స్వీడనులు టి, బ్రిటివ్ఇలాకా యందు సంక్రమింప | య్రైంచ్ స్పాని 

యార్డు దేశము సంయు క్రరాజ్యములందు6 గలసిపోయొను, . | 



9౬ 

౧౬౦౭ -వ 'సంవత్సరమున విదేశగమన మొనరింప నుత్సౌ 

సాముగల యాంగ్లేయులు కొందలు లండనుకంెపినీ యనుపేర నొక 

'సంఘముగ శర్చడి యమెరీకాయందు నివసించుటకు రాజూనుమతిని 

నొకయధికార పత్రమును (Charter) బొంది సంయు క్త రాజ్యము 

లందు ప్రస్తుతము వర్గీ నీయా యనంబడు రాజ్యతీరమును జేరి యచటి 

జేక్స్చా౯ా అనుచోట నొకస్టానమును స్థాపించిరి, పిమ్మట ప్రీ మక్ 

. కంపెనీవా రిటులే మస్ షా సట్బొఅఫాతతీరమున నొకదానిని 

స్థాపించిరి. ఇవి క (కృమో భివృద్ది నొందుచుండ ౧౬౧౯ నాటికి 

అసెంబ్లీలుకూడ శీర్చడినవి. ఈసమయమందే' “తె ర్థీకపితరు 

( Pilgrim Fathers ) లని పిలువబశు ప్యూరిటనులు ( Putitans ) 

నూర్తు రింగ్ల ండుననుండి మే స్టవర్ ( May flower ) నామక నాకలోే 

బయలు చేతి ౧౬౨౦ -వ సంవత్సరమున మస్ షూ సెట్బొాఅఖాతతీరము 

చేరి న్యూ ఇంగ్లండు అనువలసకు6 బుచాదిని వైచిరి. ౧౬౨౮ - 230 

సంవత్సరము లందు క్రమముగ సేలం, బోస్ట న్ స్థానము లేర్పడెను, 

౧౬౩౨౬ -వ సంవత్సరమున కోగర్ విలియమ్స్ అనునతండ సాంఘిక క్ 

రాజకీ యాభి ప్రాయములందు ఛదమయులు జనించినందున మస్ షూ సెట్స్ 

నుండీ వెడలంగొట్టంబకుటచె రోడ్ దీవి శేగ యచట నొక వలసకు6 

బునాది నై చెను, మేరీలాండ్, 

రోమను కాధలిక్కులవలనను, చేశము వీడివచ్చిన రాయలి సలనలనను 
నెలకి ల్పంబడినవి, మధ్యమ ందలి రాజ్య ముల స్థా సాపించినవారు హాశెండ్, 

స్వీడన్ డేశీయులు. ఇ వన్నియు వలసలుగ నుండినకాలము6 దసనేక 

కార్యములు థుటిల్లి యుండెను. వానియన్నింటిలోను ఫ్రై స ంచివారితో 

జరగిన యుద్ధము ముఖ్య మైనది, క్రమముగ వలస అభివృద్ధే న నొందుచుం 

డినకొల6ందెయు. వీనిని వళమం దుంచికొని లాభము నందవలయు నని 

ఆంగ్లేయులు తేదనుకూ లముగం గావింపగడణిరి, అంత వజకు నక్క_డ 

నివాసము గుదుర్చుకొనియున్న తక్కిన జూతులవారి నందజ నడ 

ద్రొకి్ా వలసల వ్యాపా రాదులమూలమున6 చాపు లాభము నొంద 

వలయు నని బిటీవ్వారు నిశ్చయించి య నేక పృకారముల చట్టముల 

చెలువటీచి కము మసోరథమును బూ ర్రిచేసికొన ప్రయత్నించిర ఇట్టి 

యభి ప్రాయములు  గలిగియుండుటం జే సియే వ్రైంచివారితో యుద్ధము 

జనించెను, 

మొట్ట మొదట "ఫె, ంచివారు సెంట్ లా ె స్ఫనది, దాని సింధు 
(UW) 

శాఖాపరిసరములంటే నివసింప6 గడణిరి, వీరి ప ప్రయత్న మున శినడా 

రాజ్య మేర్చ'డెను. ఇచట రోమన్ క్యాథలిక్కు.లకు ప్రాధాన్యము 

కలదు, శ ంచివారు ఫరొవ్యాపారమునందే శ స్ట ద్ద వహించియుండిరి, 

ఆం శ్లేయులు వారీవారివలసలలో భూమిని స్వాధ్నము చేసికొని కృషిని 

ప్రాధాన్య మొనరీం చుక నుచుండ చ్రైంచివారు " శవలము ఫర్ వ్యాపా 

రమునందే దత్త త్తచిత్తులె యుండిరి, క్రమముగ వీరు మిసిసిపీ, 

వరీనియాలు రెండును ఆంోయ. 
ణు య 

రహా |! 

యోనదుల లోయలను గనిపట్లి సరోవర ములమో (దను గొన్ని నివాస 

స్థానముల చేర్పణుచుకిె నిరి, ౧౮ - వ శశాబ్దీయుక్క ప్రథమపొదమున 

ముక్భికోనింధుశాభా రీరయూనందు మోాబై జెల్, న్యూ-ఆర్థి యన్స్నగర_ అమెరీకోనులు దానికిని సమతింపరై రి. 

అ మెదికాన ంయు క్త రాజ్యుములు 

ముల "నెలకొల్పి ఈ,హ్రైంతమును గూడ లో యబబుచుకిె నికి, ఆనంకీర న 

క్షి బెక్కు_నుండి చేవులవణకో నోకదుర్ద శే చ్రోణీని 

నిరాణము చేయించి మినీసీప్పీలోయ యంతయు దమయదీ యు 

నుండులాగున చేసికొనిరి. ఎర్కీ హూూరకస సరస్సులద్యార క్ర, క వుముగా 

నయాగరా, డెట్రాయిట్ దుర్దములను, మామోనడీతీరయున మియామి 

దుర్షమున్వు మిపి?కసర స్పునకు దక్షిణముగా సెంట్ జో సెఫ్ దుర్ష మును; 

వబాస్ మో 6ద విక సెన్నెస్ ఫ్రెంచ్ దుర్దములను, మిసిసిస్పీమో6ద సెంట్ 

లూయీ శెదురుగ ఖార్ _క్రై,స్ దుర్గములను, ఉత్తర'సరసు స్నులమోి6ద 

మటెరెండుదుర్ద ములను గట్టిం చి ఖండమునందలి మధ్య భాగము నంతటిని 

జయించి యాకమించుకొని బి బి,టీమ్వారీకి పడమట వ్యాపీంచుట 

కవకాశము  లేకుండంటజేసిరి, తం్లేయులును సముద్రతీరములం దే 

ధ్యానము గలీగియుండిరి గాని పడమట వ్యాపీంచుట కంతగ నభిలషింప 

నైరి. పళ్చిమమందలీ భూమిపరిమాణము. గాని చానివిలువ గాని 

యిప్పటి కింకను నెవరికిని బెలియగు. కాని, ఇంగ్లండులో జరగిన 

వకాఃమున ప్. 3 విప్ప ఇంగ్లి Uo 

పధుశాఖలోని 

పంచి వారకి కలహ ముత్పన నము కాంగా 

నది సంచమం దంతట నీరెండుజూతులవా రెచట నున్న నచట 
పప 

నంతదము వ్యాపిం చెను, అమెరి కాయందును న్యూ - ఇంగ్గండువాసుల . 

సయత్నమువలన బ్ర వి కీల బంర చద్రీటబక్ల గృ మునొద్దనున్న లాయో 

బర్జును ముట్టడిం చి 'హోయజుచుకొ సరి, తరువాత విరు కెనడామో6ద 

దం డెత్తిరి గాని ఫలము కలుగ దయ్యెను- యూరోపఫ్రునం దప్పటి 

కీయుద్ధము సమా ప్త మగుటచే అమెరికాయందును బూ ర్తియె లూయీ 

బర్లు మరల ఛెంచివారిశే దొర కను. అటుపిమట ౧౭౫౪౮ మొదలు 

కొని ౧౭౬౩ వజకును మరల నమెరికాలో నీరెండుజాతుల వారికిని 

యుద్ధము ఘటిళ్లెను. ఇందు వల సలవారితోజ్చాటువలన ఆంగ్లేయులకు 

సంపూర్ణ జయము కలిగను, దీనికి ఫలితముగా శకెనణారాజ్యమున 

మిసిసిప్పీకి తూర్పుగనుండు ప్రాంతమును బ్రిటీమ్వారికి లభించెను, 
అదిగాక అప్పటివజకు నీచోశేమున. నితరయూరోపియనుజాతివారి 

కందటికు నుండినహక్కు_లు నశించి కేవల మాంగ్గేయులకే సర్వాధి . 

కారము దొరను. విశాల మగుదేశమును, సర్వాధికారమును - దొరకు 

టచే వీరికి నూతేనాశేయములును, నూత నసంకల్పములును జనింపసా గను, 

ఈయాకేయములను నెజవేర్చుకొనుటకై ఇంగ్ల ండుపార్గ మెంటువారు 

వలసల పె "పెక్కు చట్టములను విధింపసాగిరి. వాని ననుసరించి కొత్త 
7/0 

కొ, త్తపన్ను లమెరికనులమో6దను పడసాగెను, వలసలవారికిని ఆంగ్లో 

యులకును విరోధము జనించుట కిదియీ ఆరంభము. వలసలపరిపా 

లనవ్యయమున నకు ద్రవ్యము కావలయు నని వీరు స్థాంపుచట్టమును 

విధింప అమెరికను లందటు చేకమె దీని ఛదిరించుటచే నుబుసటి 

సంవత్సర మది రద్దు చేయబడెను. కాని వలసల" ఎని పన్ను విధింప( ! 

దమ కధికారము గల దని ఛ్రీటీవ్వారు పట్టుపట్టియేయుండీరి, దీని 

నాధార ముగ? గొని వ, భుత్వమువారు మజీకోన్ని చీట్టములను వలసల ప పె 

._ విధించిరి,. మూండేంద్లో పర్యంతము ఆందోళనము జరగినపిమ్మట ఒక్క 

తేయాకుపన్నుు దప్ప దక్కినవాని నన్నింటిని దీనిదై చిర కాని 



_అమెరికాసంయు క్తరాజ్యములు 
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అమెరికాస 

చివరకు ౧౭౭౩ -వ సంవత్సరమున బి, బీ టీక్నాకలు తేయాకు 

నింపికొని బోస్ట్ర నునగర ఫుశేవులోనికి రాగా హ్య్యో నువాసు లీండియ ' 

నుల కేస. మూని ఆతేయాకు నంతను సము దృమూనం చాజంబోసీరి, 

దీనికి దంచనముగా పార్ష్మ మెంటువార్కు బోస్ట్ర కాపోర్ట్ బిల్లు నొకదానిని ' 

సృష్టించి నగరవాసులు “తేయాసన్టమ కట్టి యిచ్భువటకును. శీవ్రకం 

'దెట్టి విన మైన వ్యాపారములును సలుపలహాడ దని దానిని గట్టివై చిరి. 

ముతేయు నచటి ప పృభుత్వశేందృ దము సేలమ్నగర మునకు మార్చయి డెను, 

అడి మొదలు యుద్ధ మని వార్య మని యందబును నీశ్చయిం చియుండ 

౧౭ ౭౫4లో సామిత్తున. కలహ మారంభ్ మయ్యొను, బ్రిటీవ్ సేన 

యొకటి కంకార్గునగరమందలి అ మెరికనులయుద్గసాను గ్ర, లను ఏ సాశనము 

గావించుటడే యలు టేట మ ధ్యమార్లమున ల ౯ష్యాం వలసలవా . 

శెదిరింప నందు వీరు హతులైరి. అంత బేశమం దంతేటను కల్గోలము | పర్యాలో-ననముల గావించికొని ఒక. వ్యవస్థ (Coastitution ) 

ఏ ప్రిల్లఅంత మనుసరికి ౨౦,౦౦౦ల మంది క్రాంతిసైనికులు . -నేర్పజుచుకొనిరి, సంయు క్రరాజ్యముల రాజ్య ప్ర, ప, బంధమున కిడియే 

|] మూలము, దీన్మిప్కఖభావము. సంయు క్త రాజ్య మురమాందశనే కాదు? 

స్వీట్ జర్ లాండ్, ఆన్టెంటిన్యా ్రేజిల్, కనడ్యా 

|] అగు 

సైన్యముల నభివృద్ధి నొండించుటకు నిశ్చిత మయ్యెను. పిదప నామహో , 
సభయంటే జార్డ్ వాసింగ్భకా అమెరీక కొనేనలకు సర్వాధిపతిగ నియ. 

మింపంబ డెను. "సంకర హి హిల్ నామకస్థానమన జరగినయుద్ధమున బీ బ్రిటీష్ ' 

వొ రపరిమిత నస్హ్ర ముతో -గెలుపొందినప్పటికిని. అమేంకనుబ్లైర్య 

జనింప 

బోస్ట నును ముట్టడించిరి..ఊ _త్సరదిశను టికండెరోగా, శ్రానుపాయంట్ 

నామక స్థానము ల మెరికనులవశ మయ్యెను, అమెరికక కాం గె, సు 

ఫీలడల్ స్రయాయందు సమావేశము కాంగా దానిద్వారా జల స్ట 

సాహసోత్సాహ దేళశ్రే మములు 

యయ్యాను., 

ప్రృపంచమున కంతటి!ని 

పాషీంగ్ట్ర ౯5 సేనతో దలపడి దాని నోడించి పొజుందోలెను, 

నతడు ” డిలాజేరును దాటి యాతరుణమున కాంగ్రా సునకు శేంద్ర,. 

సానముగ నుండిన ఫిలడల్ ఫీయాను రశ్నీంచుటకై ర్రాండివై క క 
థి 

, 

దగ్గ మరల శ త్రువులతోం దలప డేను గాని ఈప ర్యాయమును 

ఆపజయచయే కలిగెను, ఉత్తరప్రాంతములందు ౧౭౭౭ - వ సంవళ్ళర 

మున జనరల్ గేట్స్ అనునతండు  బ్రిటీకనేశాని యగు బగ్లోయిసును 

సర్టోగా నామకస్థానము నొద్ద జయంచి ఇందువలన 

ప్రైంచివా ర 'మెరికనులతో 6 గలసీరి, పీదప 

అమెరీకనులపతు మూనిరి, 

పట్టుకొ చె చెను, 

నుబు-సటి సంవత్సరము 

"స్పయికా వోలెండువారు 'సెతము 

చివరకు ౧౭౮౧-వ ఫంవక్సరమన ర్రీ వి టీవ్నేశాని యగు లార్డ్ 

రత 

వెల్పడి 

అనంతరము. బ్రిటీమ్వారు బోస్టనును వదలి పోవ. 
బాధ్యు లైరి, ఈవటనమువలన న మెరీకనుల “దత్ళాహ మెక్కు_ 

నయ్యెను, అంత ౧౩ వలసలనివాసులు కాంగా చును సమకూర్సి దిస్దుంచాట్లు ౧౭ ౯ొగ-వ సంవత్సర మగునప్పటిశే చేయంబడుటవలన 

యందు తెనుప్రృతినిధులద్వారా వలస లన్నియు స్వతంత్ర రాజ్యము | నివియు మూలము లనియీ చెప్పవచ్చును. ౧౧-వ ది ౧౭౯౫-వ సంవ 
లె యుంపవలయు ననియు, చోటు బ్రిటకాతో వీనిక్షింగల సం బంధ . తృరమున ఒక రాజ్యవాసీ వేటొకరాజ్యవాసిపై 

మును రడ్డుపటుపనబయు వనియు ఫ్ర్కానయులను జేయించిరి, తదను. 

సారము సాలె లె నాల్దన తారీఖున ఈరీరాన'మే జఫర్ సక్ రచించిన. 

విధమున స్వాతంత్ర, 'సఘాగేనణము కి ందం బ్రశటింపయి డెను, అంత 

ఇంగీ మువారు సర్ ఏలీయం హోయొక్క._ తెరీనమున వలిసలమో (దికి . 

గొంత "సి సైన్యము సంపరగా నది ౧౭౭౬-వ ఆగస్టున లాంగుదీవిమోంద 

అంత 

| 

332 యుక్త రాజ "0 ములు వచా 

కారకావాలిస్ యార్ బొన్ అనుచోట రోభెంబో, వాషింగ్థనుల 

త్రై రిచ్, అమెరికకొ సేనలకు లొంగిపోవ బాధ్యుండరయ్యోను. ఈఘటు 

సముత్రో నీయుద్ధము సమాప్త మయ్యెను (చూడుడు అమెరికో 

స్వాతం త్ర యుద్ధము ). ౧౭౮౩-వ సంవత్సరము సెషస్టంబరు వి_వ 

తారీఖున 1 పారిస్ దగగయున జరగినసంధియందు ్రిటీమ్వారు సంయుక్త 

రాజ్యమలస్వాతం త్ర, త న్రిమును. నివ్క_ర్ద గ స్వీళరిరచిరి. అది మొదలు ' 

కొని చాలుగుసంవత్సరములపర్యంతము దృఢ్గమెన రాజ్యవ్యవస్థ లేని 

కారణమున బేళశ మంతయు నల్నకల్లోలముగ నుంజేను, వోరక్రిన 

స్వాతంత్ర, త్రము విఫల మగు నను భయముకూడ6. గలీ7ను,. అంత 

నీరాజ్య యుల ప్రతినిధులు ౧౭౮౭ -వ సంవత్సరమున ఫిలడల్ ఫీయా 

యందు6 గూడి నాలుగు నెలలపధ్యంతే ము వాదవినావ వఫూర్వక ముగ 

ఆ స్తే లీయా మొద 

పృజాపాలనప పద్ధతిగల రా జ్యములమొందను బజియు౦ చెను. ఇందు 

జూతీ యప్రభుక్వషయొక్క ( National Government ) మూ౭డు 

విధములగు నిర్రాణమున్సు దాని యధికారములును, జాతికి (Nation y 

రా జ్యములకును (States) నల సంబంధమును చిక్కం నిర్వచింపC 

బడినది. ఇందు దిద్దుంచాట్లు (Amendments) చేసికొనుటకును 

అవకాళే ముండుటవలన నిప్పటివజుకు నిది ౧౯ పర్యాయములు దెద్దు( 

చాట్ల నందియాన్న ది, 
య 

మూలవ్య వస్థాపత్రనమీ(ద జనించిన. 'వినుర్శనలనుబట్టి పది 

పె నఖియోగము జేణలుగు 

టకును, ౧౨-వది ౧౮౦౪౮ -వ సంవత్సర మున అధ్య మో పాథ ధ్యతుంల 

యెన్నికలందు( గలుగులో పముల దూరము చేయుటకును ౧౩ ౧౪, 

౧౫-లు దాస్యము తొలగించుటకును, దాసులకు రొ రూ గ్యాధి కారము 

లాాసంగుటకును, సంరతణమునిమి త్తమును, 

౧౯౧౨ -వ సం వత్సర మున రెబస కిపన్నుు ( Income Tax) విధిం 

చుటకున్ను. సంతు క్ష రాజ్య ప్రభుత్వమున 'కక్కు_డు ఉత్తరదాయి. ' 

తపము కలుగుటకు ౧౭-వ దియా, ౧౯౧౯ లో మడ ద్యపాన విషయ 

మును జాతీయ ప 'ప్రభుత్వమున కొసంయటకు ౧౮ వదె ౧౯౨౦-వస సంవత్స 

దాసుల, ౧౬. - వది 

| రమున జాతీయ లై న ప్ర్రీల కెన్నికవాక్యుల నొసంగుటకు ౧౯ -వ 

| దిద్దుభాటును గావింపయుడినవి.. 

౧౭౮౯వ సంవత్సరమున . నుపర్యు కజాతీయవ్యవస్థ అమలు. 

లోనికి. నచ్చుటతో జార్డ్ వాషింగ్ధృక్-. అధ్యముండు( 2503166 snt yx 

చెన్నుకొనయడెను, ాలుగోంద్లు కోడచినతరుచాత ౧౭౯౩ లో 

శెండవప ర్యాయమును నత్త యెన్నుకొన(బ'డెను, పీదప మూండవ 

పర్యాయమును జను లితని"నే యొన్నుకొ నిది కాని యందుల కిత ండం 



33౮ 

ఇతను 

న్నె న్పీలనుమూండురా జ్య ములు సంయుక్త రాజ్య 

స్వీకరింపండయ్యను, 

'ఇర్గాంట్, శంటకీ హే 

ములలో గలసెను, వాషింగ్ధ్య కతరువాత జూకాఆడమ్స్ అధ్య కు పదము 

నం'దెను. ఇత౧ డీపదము “సందినపేంట"నే ఫ్రాన్సుతో విరోధములు . 

వాషింగ్ల కా అధ్యమండంగ నున్న సమయనుందే ఇర గపోయొను, 

“జే” యనునతనిద్వారా ఇంగృండుతో నొకసంధి జరగియుండేను. 

ఒక్కొ_వివయమునం దక్క నిది తక్కిన యన్ని విషయములలో ను 
అమెరికనులశే విరుద్ధముగ నుండెను, "కేవలము ఆంగ్లేయులకుమా కే 

మనుకూలముగ నుంేను, శ్రైంచివారి "కనిన సం ప్రూర్మవ్యతిలేక ముగ 

. నుండినది, స్రక్ సుదేశీయు లిందునలన _అమెరికనురాజ్యముల నిరసీం 

చిరి ఈసంధి జరగినతత్ క్షణముననుంకి (ఛ్కొన్నువారు దానికి వ్యతి 

శేకములగు _ప ప్రయత్న ముల సలుఫుచునేవచ్చిరి. వీరు అమెరిక ౯నాక్లల 

ముట్టడించి క్రో కొని 'కేమదగ్గజనున్న అమెరికను, పృతినిధిని వెడలంగొట్టి 

'తవవివయమునలల యన్యాయముల దీర్పనంత వనజకు సంయుక్త 

రాజ్యములతో దమ శెట్టి సంబంధమును లేదని వక్కాణీంచిరి, 

ఆడమ్స్ యుద్ధమును దప్పింపనలయు నెడి యభిప్రా పాయముతో 

దూతను కలయక 

ఈ సమా 

సంధికి రాయబార దోప (క్రైం చిదొరతనమువారు 

అనధికారులద్వారా లంచమును (Douceury గోరిరి, 

రము లకులనై న చెచ్చింతుము కాని లంచమున కొక్క_ వమిడి నైన 
'హసంగువారము కా మని యుద్ధమునకు సన్నద్ధు లై లెరి, కాని ఈ 

యుద్ధము త్వరితముగ నే యంతరించినది. సముద్ర, ద,మున గి గొన్ని పోరా 

టమ జరగుటయే తడవుగ ్రేంచివారు 

గ ౦చివారు తాము పట్టుకొ నిన నౌకల నన్నింటిని వదలి చేసిరి ౧౮౦౦ 

సంవక్సరమున నిరుపక్షముల వారికి ననుకూలవమగు సంధి కుదిరెను. దీని 
వలన ఆ మెరక నువ్యాపారమునకు మంచి సాకర్యములు లభిం చెను, 

. యుద్ధ పీ ప్రీయులగు అమెరికను లందటు నీసంధికి సమతింపక పోయినప్ప 

టికినో ొక్కే_నవా రండణును ఆడమ్స్ మంచిపని చేసి నని యామో 

దించిది, వనుక జేద్వారా కలిగిన, సంధివలన అమెరికనులకు సా ఛాన్సు 

చేతులలో జిక్కు_ కొనుట తప్పినలాగున ఇప్పు డేసంధినలన ఆంగ్లేయుల 

_ 'చేళులలో. జిక్కు.కొనుట తప్పిపోయెను, ౧౮౦౨ -వ' సంవళ్సరమున 

లీసా పాయోరాజ్యము సంయోజన (Union ) మందు6 గల నిను, తరువాతి 

సంవత్సరమున అమెరికనులుు, లూయియా'నా నామక విశాల ప్రాంత. 

మును శంచివారినుండి కొనిరి. తరువాత జఫర్ొసకా అధ్యమంనెకాల 

మున ర్తఫ్రికాలోని ట్ర టి పోలీజేశముతో నొకచిన్న కలహము జనిం చెను. 
మధ్యధరాసము దృమున పృయాణముసలుపు చేజాతినాకలా నను బట్టి 

కొని ఆప్రాంతములయందలి . 

“గావించివేయుచుండిరి, 

డేళములవా రందటు నీ దొంగలకు. 

ద్రవ్యము నొసంగుదువచ్చిరి,. అవె 

నిటులే. చేయు చువచ్చిరి. 

లంచమురూపమున కొంత 

కాని 

పరిపొలనము చేసినకాలమునందు - 

సంధికి. సంసిద్ధు వరిం . 
| మందిని మరల నదలివై చిరి, 

| చున్న కాలనుంే పళ్చిమోర్త త్తేర ప్రాంతములం దాంగ్లేయులు శోణ 

అమెరికనులును కొంతకాలము వణకు, 

కాల్మక్రమమున వీరి బాధలు . 

'సము ద్రపుదొంగలు వానిని ధ్వంసము 

అట్లు చేయకండుటకై యూారోపునందలీ | 

J: 

అమెరికాసంయు కృరాజ్యములు 

మటీంత యెక్కు_వయ్యెను, ౧౮౦౧లో: ట్రిపోలీమాంచి దండ 

యాత్రలు పంపయడినవి, మూండుస సంవత్సర ముర పర్యంతము వరితో 

పోరాటము 'సాగుచునేయుం డెను. . తుదకు ' ౧౮ా౦ళీ-వ సంసత్సర్తము ఫ 

అమెరికనుల కనుకూల నుగువడువున సంధి సమసూ కను, అటుతరువాత 

నమెరికకా నౌకలకు మధ్యధ రాసవ ముద్రమున చేవిధమై నకస్థ్రముగను 

కలిగియుండ లేదు. ౧౮౦౬ - ౦౭ ప్రాంతములందు బ్రీటమ్ ప్రై ఫంచ్ 

జాతులు కలహీ౦ చుకొనుచు ఒకరికి విరద్ధముగ న్ నొకరు ఉత్తరువుల .. 
జారీచేయు చుండిరి, ఇంగ్ల ండుతో గాని దానిమిత్రు లతో గాని 

వ్యాపార ములను ' జేయంనొకలు పట్టుకొన 'బశు నని స హంచివాడ 

డి కీలను గావింప్క ఫ్రాన్ఫతోణాని తత్సంబంధులతో (గాని వ్యవహా 

ర్రించునవి పట్టుకొనంబకు నని ఆంగ్లేయులు 

ఉత్తరువుల. జేయసాగిరి. ఇందువలన 

వ్యాపారమునకును జూల నష్టము కలిగెను. 

కాన్చిలులద్య్వారా 

అ ురికనునౌాకలకును 

౧౮౦ 3 -౧౮౫౧౨ ల 

మధ్య కాలమున నీపని వచించిన ఊ_త్తరువుల ననుసరించి ౯౦౦0ల 

| అమెరికక్ నౌకలను బ్రిటీవ్పారున్కు ౫౦౦ ల ఓడలను ఫ్రెంచి 
'వారును వశపబుచుకొనిరి, ఇదె ఇట్లుండ మంచికీతమ్ము మంచి 

రము మంచి యాదర౯ణము 'అమెరికనులయొద్ద దొరకుచుండుట 

బ్రిటీవ్నావికు లేక లమెరికనునాకలలోే నోకరీకిం గుదురుటరే 

- ] కాక సమెరకకాపారు గ మాటి వి టీక్స 3 ఇారము బెలిసినవెంటనే అమెరికను లతి క్రో ధపూరితులై స్వరక్షుణా లం || చిట సంబంధమును వదలుకొన 
| సాగిరి. ఇట్లు అమెరికకాపౌరులుగ మాటీనను ఆట్టివారిమోందను తమ 

కధికార ముండుటచే అ'మెరికకానొకలను వెదకి వారిని పట్టుకొందు 
మని బి బ్రిటీమ్వారు పట్టుపట్టిరి, ఈకారణమున ౧౮౦౩ - ౧౦ల మధ్య. 

గలసమయనున ళోంరం ల మందిని బ్రిజ్ ప్వాతు పట్టుకొని ౧౨౦౦ల 

సమ్ముద, ద,ము_పె నిట్టికార్యములు జరగు 

హిందువులను కేగణొట్టి' అమెరికనులకు. 'విరుద్ధముగ( దిరుగంబడుం 
డని ప్రోత్సహింపసాగిరి, గ౧ారా౦౭ -వ 'సంవత్సేరమాన లీయోపార్డ్ 

అను బిటీవ్నాక . యొకటి చస సపక్ నామక మైన అమెరికనునాకను 

మట్టడింప ముస్తరను జంపి కొంతమందిని గాయపటిీచి ముగురను 
పట్టుకొనిపోయెను. అమెరికను లీందులకు: 'నష్ట్రప రిచోర మొఫంపం 

డని యడిగిరి కాని కార్యము లేకపోయెను, పెని వచించినకారణము 
| లన్నింటివలన ౧౮౧-౫౨ - వ సంవల్సేరము జూకొమా'ససమున అటక 

మో6ంద యాద్ధప ఫఘూీపుణము . కానింప(బడెను, సము దృ ముమో(ద 

నమెరీకకావ లోకమునకు. వ్యతిరేక మొనరించుటచేతనుు అమెరీకకా 
శీవులను నిర్బంధిం చుటవలనను, అ మెరీకకా నావికులను బలవంత ముగ 

లాగికొనిపోవుటచేతను, అమెరికనులకు విరుద్దములై న కౌన్భిలు-ఊ శ్రీ త్ర 

రువ్రులను రద్దుపణుపక . పక్చీమో క్ట తరములందలి. ఇండీయనులను శే 

గొట్టికారణమునను యుద్ధ మొనరింప6. చాల్చడవల సె సి.నని హేతు 

వులను అమెరికనులు వెల్లడించిరి, నిజయున కుడు అధ్యతుండుగ 

నుండిన మాడిసనునకు యుద్ధ మొనరింపవలె నని లేదు కాని యడ 
చాపల్యము గలవార ప్రోద్చలమే నట్లు. గావించెను,. అటి యాలో 



'అమెరికాన ంయు క్తరాజ్యములు 

నందలి. 'యాద్ధములచే. టీతింలియక ఇంగ్ల ండునకును మరల | 
యుద్ధమునకు సము... యశ్ళీష్ట్రము. కాదయ్యెను; ఎందుచేత. ననంగా. 
అయెీకక్షాకాంగ్రోసు యుద్ధఫ ఘోవణము చేసిన మణి ౫ రోజులకే 
అన్హూణివ[ణము విహయమున లేకేమెనం దెలియక పూర్వమే బెటీమ్వారు 
కాన్సిల్ ఉ_త్తరువుల నన్నింటిని కొట్టివై చిరి, కాని యావిపయమున 
న మెరి కాకు చెలియకుండుటచే యుద్ధ మారంభము గారంగా తరువాత 
దాని నాంప్రటప వీలు శేకపోయెను, 

౧౮౧౨ నందు జరగిన అమెరికా ఇంగ్ల ండు యుద్ధము చాల 
వజ కడవులందును, 

ళ్యము గలప్ప దేశములందు€ గాదు. యాుద్ధస్థూగేవ 

అమెరికనులు శినడాను - జయింపవలయు నని 

హణ మెనతోడశే 

కింభుశాఖయందు క£ స్టిట్యూట్ నామక _ అమెరికా ' నౌక 

గర్ఫీర్. అను ట్రైటిమ్నౌాకను దాంకి పట్టుకొ నెను, 
అందు జరగినయుద్ధములలో 6 గూడ అమెరీకనులే ₹లుపొందుచు 

వచ్చిరి. ౧౮౧౪ - వ సంవత్సరమున నెపోలియకా లోంబడిపోవుట 
వలన చ్రిటీష్వారు తమ శ క్తినంతను ఆమెరీకావైపునకే తీ శ్రి: 

ద్విసణీక లో తావాముతో యుద్ధ మొనరింప నింగ ండుననుండి ' 

లేతెంచినవి. వానిలో నొకటి ఉత్తరవాడ్భక్ ప్రాంతమును లోయబటు 

చుకొ నవలెనని బాం శైయికొసర స్ఫుగుండా రాందొడలౌను. థామస్ 
మెక్ డోనో యనునతండుూ దీని నెదిరించి ప్లాట్స్ బర్జుదన్త్షణ కాం ౦౦ ల 
నేనను ఇెల్లాచెదరు గావించెను. కాని యు త్తరమందలి -యుద్ధములలో 

రెండుప కుములవారును సమౌ నా వస్థయం దే యుండిరి. వూర్యతీరమున 

బి చ్రీటీవ్వారు శా (గ్యామములం దగులగెట్టియు, వంతెనల పడయొట్టియు, 

క్పోషీవలులైెరులను, ధనమును వారిబానిసలను గొల్ల గొట్టియు "శుదక్రు 

ఇాజధాని యగు వాషింగ్భకొలోని కాపిటల్ నామక ప్రెసిడెంటు భవ 

నమును తగులంటెట్రియు 'అశ్యాచారమలం గావించి యుండిరి, అనంత 

రము వీరు బాల్చీ 'మోరుమోంద దంచే త్తిపోయిరి కాని యచట 'నమెరి | 

కనులు సంసిద్ధు రైయాండుటవలన పిరికి లభింపడయ్యెను. అటుపిమ్లట 

చుక్చికోనింధుశాఖియందు ప్ర ప, వేశించిరి, ఇచట వీరు తీరములందు 

వసించు ఇండియనులను, 

'స్పియినువారిని దోడుచేసికొని లూయియానానుండి అమెరీకనులను 

దింకను "ముట్టడి నారంభేంపక ఆలోచనలు: సలువుచున్న సమయ 

మందే, జసరల్ ఆం,డూ జాకృక నామక అమెరికకొనేనాని హా: 

పలుచోట్ల. వారీ నోడించి' 

చి టీష్ వారికి 6 దోడ్చడకుం డులాగునం గావించెను, తరువాతే నీతండు' 

A) 

' దీఠరవాసులగు ఇండియనులె "పెండి 

లీ 
పన్భకిగేలా నామకనగర మును ' కొని “న్యూ అర్లి యన్స్పట్టణమున 

ఆరగ్లేయుల చెదిరింప. సన్నాహముల6. జేయింపఫా7ను, "౧౮౧౪ - వ 

సంవత్ళరాంతమున . నీపట్టణపుముట్టడి.. యారంభమయెమను, '. సర్ 

ఎడ్యద్థు పకెకహాం అనునరండు ౧౦౦ 60౦0ల ల నైనికలతోన్యు Xo నౌక 

౪ (క్ర మణకారుల ప 

(ప్రయత్నించిరి 

కాని సాధ్యము గాదయ్యెను. కోని యచేసమంయమున 'సెంట్లా రెన్స్ 

సరోవరము. మ 

నేకారణములవలన యుద్ధ మారంభ మయ్యెనో అ వన్నియు నటులే 

. వారీ కాన్సిల్ ఈ త్తరువులును, 

పోయెను. అనంతేరము బీ ్రిటీవ్వా శ శెప ప్పుడు గాని యమంకన్ నౌకలను 

అసంతుష్లు లయి యున్న -. స్రైంచివారిని, 

3౩3౯ 

లతో నీనగరమును చా6శెను. జాక్సన్ వద్ద నింత సైన్యము లేకుండినను 
కంటకీ, 3 మన్నె స్పీలనుండి వచ్చిన మం చిగుణీకాం డ్రగు చెనికు లుండి 

(ప్రృయత్నములను వ్యర్థము సలుపసానం. ౧౮౧౫ 
'జసపకి ౮-వ తౌరీఖున బ్రిటీష్ చేచాని' మహాసఘాేరముగ ఆక మణ. 
. గావించెను, కాని అమెరీకనుల _ అగ్నికి సహీ 

' దళములు. వెనుక(బడసా గన. అంత వీరినేనాని హతుం దగు, 
౨౦౦౦ లమంది బ్రిటీష్ సైనికులు భురణించుటయు సంభవింప వీరు 
'వెన్మ_కు మరల. ప బె గ్రాక మరల బాధ్యులై రీ, ఈ ప్రకారము లూయియానా పొంత ము 

'మాటుమూలలందును జరగినది కాని జనబాహూు . అమెరిక నులకు జాక్సక్ మూలమున దక్క నని 

లీ 

సహాించుకొనంజూలక. చి, టీన్ 

పృఖ్యాతి కలిగను, 

ఈయుద్ధమునకు రెండువారములు ముందుగస్కే అనగా ౧౮౧౦౪ - వ 
సంవత్సరము డిసెంబరు ౨ర_వ తారీఖు నాండే ' ఘొంటుపట్టఇమున 

యూరోపియకాజా తుల కన్నింటికిని సంధి కుదిరెను, కాని ఈసంగతి 

 అమెరికాయందుః . డెలీయదు, 
నెన సంధి గావించుకొన... 

అన్ని జాతులవారు చేవిభమగ 

దల6ంపు కలీగియాండిరీ. కావున 

యుండ వానింగహర్చీన పరిష్కార .మేమియు లేకయే “సంధి 

జరగెను, సముద్ర, ద,ముమోంద జరగిన యుందములం దమెరీకనులు చూపిన 

సాహసల్లే శ్రే క్యములకు ని బి టీమ్ వారు విసిరులై సంధిపురతులు నిహ్ము. 

ర్ష ములు. గాకపోయినద. ప్పటికి నికముందును వినుకొటినలె నాచరించి 

నవ మాట దక్క-దనుభయమున నట్లు గావించుట మానిరి, ఈషప్ప్క 
రము' ౧౮౧౨-౧6 సంవత్సరములలో జరగిన యుద్ధమువలన 
కాకు వ్యాపారస్వాతం త్ర త్రము 'సంవూర్ల ముగ లఫీంచెను. వి చఛిిటీవ్ 

_్రైంచివారి డిక్కీ లును అంతరించి 

వెదకి నావికులను బట్టుకొ నియుండ లేదు. అదిగాక యూరోపియను 

లండటును వీరీని సమా నగొరవముతో జాడసాగిరి. ఈ యుద్దానంత 
రము జరగిన యభివృద్ధిక ఫలీతీముగ ౧౮౧౬ - ౧౮౨౧ వజకును గల + 
ఆటు సం వళ్ళరములలో ఇండియానా, మిసిసిపీ, ఇల్లీ నాయిన్క్ అల 

బమౌం మెయిన్, మీసారీ నామకరా జ్యములు సంవత్సరమున కొకటి 

చొప్పున సంయు _క్తరాజ్యములందు€ గలసెను, మజియు ౧౮౧౯ లో 

ఫోరిణా స్పెయినునుండి శై వైకొనయబడెను, ౧౮౩౦ - వ సంవత్సరమున 

శై లునిరాణ మారంభమగుడు సంయు క్షరాజ్యములయభివృద్ధి ఆతెకీ ఫ త్ 

సంవూర్లమగ వెడలంగొట్టవలయు నని యుద్దేశించి యుండిరి, వీ _ముగ6 గాదొడలాను, ౧౮౩౬ - 3 2 లందు అర్క_న్ సస, మిషిగన్ 

. రాజ్యములు రెండు సంయోజనమందుం జేరినవి, 'చెక్సాన్ రాజ్యము 

చైకొనుసందర్భమున మెక్సికోతో. యుద్ధ మారంభము కాంగా నం 

దమెరికన్ నేనలు మెక్సికోను, కాలిఫోర్ని యాను. జయించి ఆక క్ర మిం. 

చెను, అనంతరము ౧౮ర౮-వ సంవత్సరమున గ్వడలూక్ హిడాల్దో 

యొద్ద జరగిన సంధి ననుస రించి ప సృస్తుతపు కాలిఫోర్నియా, ఆటకు 

న్యూమెక్సికో రాజ్యములు గల. దేశ మంతయు: 
. నమెరికాకు దొర శెను, కాలాంతరమున నివి యన్నియా, సంయోజన 

“మందే... కలసెను, ఈయాక్రృమించుకొ న్నృభూమి కై సంయోజన 



చెరం 

(పృభుత్వ్టము వారు ౧౦,౦0,౦00 ౦లణాలర్థ్గ ను మెక్సికో ప్రృభుత్వమున 

కొసంగిరి, ఈ పృ కారము ౧ర౬౦-వ సంవత్సరము సమోపిందు 

వజకు చేశ మంతయు మహోన్నత దళ నందుచు(బోయొను, .స్రీము 

ఇంజనులు, స్త్రీమన్లౌకలు మాత్ర త యే. కాక ఈకాలమున చేశోప 

యు క్షములె న ఆవిమ్మ_రణము లెన్ని యో చెడలుటవలన చేళాభి 

వృద్ది శంతయోా తోడ్చ ెను. కాని దేశము నంతటిని నొక్క_పర్యా 

'యముగ( గల్గొోలమున ముంచివేయంయగల దాస్యవిమోచన ప్ప క్ష్లము 

 సంయు _క్ర రాజ్యము లేర్చడిన కాలము సనుండియు వచ్చుచుం జెను, 

మొట్టమొదట దాస్య పథ కావలయు ననువారే యపరిమితిముగ 

నుండిరి, కాని యొక అర్ధశ తాబ్ది గడచు నప్పటికి సమాఇవాఎములు 

జుమా 239 చాస్యవిమో చనపమమువాలే సంఖ్యయందు6 బెరి6ి 

పోయిరి. ౧౮౫౯ - వ సంవత్సేరమున హోర్చగ్స్ ఫె ర్రీయొద్ద జరగిన 

తిరుగయబాటువలన ఈ ప (ప్రశ్నేము మిక్కిలి ప్రాధాన్యమునకు వచ్చెను, 

చెనీడెంటు "నెన్నుకొనుతరుణమం దే ఈవివయమున 

వాదవివాదములు సోమహాన్ధూశరమగ జరగియుం జెమ. తుడకు రిప బ్లికకా 

ద్రైహోం లీంకకా అధ్యతంం డై -జెనవింటనే దాస్యప్ర, ప ,శశల 

దక్షీణ శెరొలీనా, మిసిసిప్పీ) ఫ్లోరిడా అలబమా, జార్జియా లూయి. 

యానా "టక్నాస్ రాజ్యములవారు తౌ మపజయము నొండినట్లు 

తలపోసి సంయోజనముననుండి విడివడపాగిరి, 

దక్ష్నీణసంయోజన మనుసేర (Southern Confederation ) 

శేర్చడి జఫర్బకడేవిన్ అనునతనిని అధ్యతునిగ నెన్నుకొనిరి. 

కలహము లారంభ  మైనతేరువాత వర్జీనియా ఉత్తర కెరొరీన్యా 

పెన్నెన్సీ, అర్క_క్సన్ రాజ్యములు దక్నీణులతోం గల సెను, 

౧౮౬౦ లో 

వ్య కియసగు ఆ 

వీరు ౧౮౬౧ లో 

సుంక్ష ఫుగ్భృహములు(04960%2 Houses) ఆయుధాగార ములు 

సంయు క్షరాజ్యుయల భవనములు, వారివారిరాజ్యములం _దున్నవానిని 

దాస్యరాజ్యములవా రా క మించుకొనిరి. వీరు వేటొంను ప ప చృళుత్వ 

మును సృష్టించి: డేవిస్ 'తభ్యతుని ఊ త్రరువుల ప్రకారము పరీపాల 

నము గావించుకొన నిశ్చయించిరి, ౧౮౬౧ -వ సంవత్సరమున వీక్రు 

సస్రుర్ దుర్చమును ముట్ట కించి వశేపటుచుకోొనిరి, అనంతరము నాలుగు 

సంవతృరములపర్యంతము. ఫోరమగు పోరాటము జర ₹ెను, 

పక్షమువారు జనరల్ లీ కి 

చాస్య 

(క్రిందను, సంయోజనపక్ష మవారు జనరల్" 

చ్రాంటుడ్కం 
విమోచనపతమువారిశ్తే జయము గలునచువచ్చెను. బ్వరకు చాస్యపల్నీ, 

నిలిచియున్న జనరల్ లీని జనరల్ లాటు. శీడించి పట్టుకొనుటతో 

నీయుద్ధము. సమా _ప్రమమయ్యొను.. 

చాస్యవిచావవముయొక్క ఘోవణము కావింపంబడినది. దీని కంత 

కును ముఖ్యకారకుండను ఆ బ్ర ఆబ హోం లింకను. రెండవపర్యాయ మధ్యమం 

డుగ "నెన్నుకొ నంబజెను సాని 'జెంట్రనే. హత్య గావింపయబడెను 

క మమున నీయెదురు (చూడుడు, అమెరికా. అంతఃకలపాము ) కాంతను 

- 
+ 
- 

యుద్ధము జరగచుండిన కాలమంచే 

అమెరికాసంయు క్తరాజ్య ములు 

యథాపూర్వము వానికి జూతీయాధి కారము లన్నియు. నొసం గంబకీనవి:. 

౧రొ౬౯ొ -వ సంవత్సరమున జనరల్ గ్రాంటు అధ్యక్షపదమును 

వహించి తొటుమామై యున్న వ్యవహారము నన్నింటిని చవర 

భవింప (జేసి. కృనుమార్భ్జమున బెట్టుటకై చాల ప్రుయత్నముల సలీపీ- 

యుండెను ౧౮౭౦-వ మార్చియందు జాతీయవ్య వస్థలో ౬ జేయ 

బడినదెద్దుంచాటు ననుసరించి జాతి, మత్క వర్ణ విద్యల వివమీ. 

లేసండ ఛీరాజ్యమం బైనంగాని మనుజుండు _పారాధికారమును 

బొందుట కవకాశము కలిగను. కాని. నీగ్రాలకును “తెల్బ వారికిని 

 సమానాధికొరము లుండవలయు ననువివయ మిప్పటికిని వివాదా 

. స్పదముగ నేయున్నది. ౧౮౭౧ -వ సంవత్సరమున జరగిన వాషింగృక్. 

నగరపు - ఒడంబడికయందు ర్రేటుబ్కిటక్తో గల మూ6డుకలహా 

' స్పదములై న విమయములు పంచాయతీతీర్చుద్వారా  పరిష్కృతము 

| లయ్యెను. ఆలబమానామకనొకను గొల్ల గొట్టుటవలనం గలిగిననష్టమును 

' శెండు నమెరికనులపకు.మునను మూడవది 'బిటీవ్వాది కనుకూల 

wr on! 

చ్రిటీకవారు కట్టియి చ్నుటనుగూర్చియు, వాంకోేవర్ దీవ్రలయొద్ద 

వ్రటీక -  అమెరికనులసిహద్దులనుగూర్చి యు, కెనడాదేశపు మత్స్య 

వ్యాపారమునుగార్చి యా నీవివాదములు, . వీనియందు మొదటి 

(WU 
గా ౦టుతేరువాత ౧౮౭౭ -వ ఇ గ ఆ టి ముగను తీర్చు గావింపంబడెను శ్రా 

| సంవత్సరమున ఆర్, బి, హౌస్ అనునతండు ప్రైసిడెంటుగ వచ్చెను. 

' ఇతండు ౧౮౭౩౭ -వ 

జేలోొండు ప్రో ంత ములకు 

సంవత్సరమున 

రాజ్యములం దంతఃకలహముతరువాత 

"ఫెడరల్ సేనలను. దక్నీణ 

నిలిపినవానిని అచటినుండి 

బంపించి సంయుక్త రాజ్యముల పున 

డాం | అల ల ఆఫ ' | S cf = ను ర్నిర్థాణమును సంపూర్ణము గావించెను. పిదప ౧౮౮౦-వ 

సంవత్సరపు ఎన్నికలలో రిపల్లికనులు జేక్సుగ్లార్ ఫీల్డ్ అనునతని 

౧౮౮౪౮ నందు మరల 

గ్యోవర్ క్లైవ్ లాండ్ _ అనునతని 

(పృజాపక్షమువారు సుబ | 

లులె నధ్య తం నిగ _ నేర్పణుచు 

. కొనిరి. ౧౮౮౮ యందు బెంజమికా హోరిసక్ నామక రిపబ్లి సృకక్ వ్యక్తి 

అధ్యతు ౬ డయ్యెను. ౧౮౯౨ కైట్ లాండ్ మరల ప్రైసిడెం టయ్యెను, 

వి దేశములలోని రాజకీయములందుం (బ్రెవేశేము కలీగించుకొనుటకు 

మన్రో సిద్ధాంకము ననుసరించి వనాల, బ్రిటీవ్గ్యయ నా దేశముల 

| సరిసొద్దుల శేర్చటుచుకొ నుటలో వాదములు “పెరి(గి బి బిటనుతో మరల 

' యుదముసంభవిం చులాగున! గనుప డెను కాని యావివష ముము 
కి,౦దను పలుచోట్ల. బో రాడిరి, క్రమ్మకృ్రమముగ 'దాస్య- థి... గ భ్ అ య పంచాయ 

' తీకి ఒప్పగిం చులాగున స్థిరప డెను. ౧౮౯౬ న మెక్ కిన్ లే నామక రీపబ్లి 

'క్రన్వ్న కి అధ్వక్షపదము నందెను, 
యుల శేందృష్థాననుగు రిచ్మాండ్ పట్టణమును దృఢము శావించికొని | _ క్తి అధ్యక్షుపదము నం దెను, 

(లఫై =ప్పెనులతో పోరాటముకలిగెను. 

ఇతనికాలమున క్యూబా. శీలి 

గ్రాంటు అధ్యతు (డుగ నున్న కాలమున 

- నుండియు కూ బాదీవి యందలి "స్పెయినువారి, ప్రభుత్వము చాల రీనా 

| వస్థయం చుండెను, దొ దొరతనమువారు చేయలడంగన దువ్బరిపాలనము 

_ వలన జనులు. పలుమాటు. తికుగణబడసాగిరీ, సంయు క్షరాజ్యములకు 

| సమీ పముగ. నున్నందున ఇం దశీకు లమెరికనులు. నివసించు. చుండిరి... 

క్యూబా నివాసులతోపాటు. వారికిని .దువ్న్ ప్ర, భుత్వయువలన౭ గలుగు 
న| నిక్కట్లు కప్పవయ్యెను.. ఛాలకాలమవజకు నిఛటి స్ఫెయిను దేశీయుల. | 



దొరఠరతనమును జక్క పెట్టవలయు నని అమెరీకిను ప,భుత్వమువారు 

ప్రయత్నిం చిరి కాని లాభము లేకపోయెను. అంత ౧ర౯రా యందు 

సంయుక్త రాజ్యముల జాతీయ పృ, భుత్వము పనింబూని క్యూబా పరిపా 

లనమును వదలుకొనవలసీన దని “స్పెయినువారికిం 'చెలియయబజుప 

రందులకు. జవాబుగ నీదేశము కె యూద్ధసఘ్థోావణము కావించిరి. అంత 

సంయు క్షరాజ్యములనుం డియు యూద్ధ కార్యము లారంభమయ్యెను, ఈ 

కారణమునం (బ్రపంచమునం దంతము నచట నెచట 

ండిరో యచట చెల్ల నీరెండుజూతులవారికిని పోరాటములు కలుగ 

సొగినవి. యుద్ధహ్హూగేవణ మెనతోడనే అమెరికన్ దొరతనమువారు 
'స్పెయిను క్రి క్తి ంద్నున్న ఫీలి చెన్ దీవులను ముట్టడి ంపవలయు నని హోం 

కాంగునొద్దనున్న తమజల సేనాని యగు జార్డ్ డ్యూ యనునత ని కుత్త 

GN 

"స్పెయినువా 

రువుల నంపిరి. తదనుసార మిత. డాపట్టముననుండి బయలువెశలీ నాలు | 

గ దుదినముల స్వల్ప కాలమందే ఫిలిప్పైన్ దీవులందలీ' మానిలానామక 

నగరమును ముట్టడించి తీసికొచెను. ఇబేసమయమున క్యూవాయందలి, 
శాంటియోగోయుద్దను, పోర్ట్ రె కోదీవియందును యుద్ధములు జరగు, 

చుండెను, యుద్ధము జరగినచోలు నంతయు నమెరికనులే జయమం 

దుచువచ్చిరి, పోర్ట్ కోయందును “స్పెయినువారి కపజయము కలిగిన 

తోడనే వీరు సంధి ావించికొనుటకు సమ్మతి౦ చిరి, ఆంత పారిస్ 

పట్టణమున సంధి జర గను. అందలినియమముల ననుసరించి క్యూబా 

పోర్ట్ నె కో గుఅమ్క్ ఫీలిసెకా మొదలగు దీవు . లమెరికనులపర 

మయ్యెను. కాని ఫీలిప్పెక్ దీవులందు డాకాఎమాలో అగ్ని నాల్డ్ 

అనునత( ఉమెరికనులు మానిలాపట్టణఇమును ముట్టడించి పట్టుకొ నటకు( 

బూర్యమే అనంగా ౧౮౯౮ - వ సంవత్సరమున న్పయినుదొరతనమ | 

జా ప్రభుత్వయను (26913110) | న్ మోందను చెరుగంబపి యచట శు 

స్థసించెను, కాని య దేసంవత్స రాంతమున అమెరీశకనులు గావించిన 

సేకటనమువలన( దమ పృజా దృభుత్వమయు స్వీకృతము కాలే దని 

నిశ్చయ మగుడు, అగ్వినాల్లో పతుమువా' రంవణు నెదురుతిరిగి కలహీంప. 

సాగిరి. ఫీలిప్పినోలు మంచిధె ర్భసాహసములతోం బోరాడిరి కాని 
సమృష్త్పయుద్ధోపకర ణసంపన్న మగునమెరీకను సేనను జాలకాలమువజకు 

నెదిరింపంజాలకపోయిది,. 

చాటుమాటుననుండి సమయము దొరకినతోడనే అమెరికనులపెం బడి 

కాల్ల గొట్టసాగిరి. ఇట్టివిధానము ౧౯౦౨ వజకును సాసచునేయుం డెను, 
అమెరికను లొకగవర్న రు. శేర్పటిచి త్వరలో ద్వీపవాసులకు | 

నై మొసంగంబడు నని బజాటించుదు వి ద్రోహుల నడంచుటకు స్వాతంత్ర, 

మం చచికట్టుదెట్టము లను సలీపిరి, చక టనము ననుసరేంచి ౧౯౦౭ -వ 

సంవత్సరమున ఫీలిప్పినో అ "సెంబ్లీ యొకటి నెలకొల్పంబ టెను, అధ్యతుం | 

డగు టాస్ యొక్క కోరిక ప్ర, కారము ౧౯౦౯ - వ సంవత్సరమున | 

కాంగ్మాసువా రాదీవులను సంయుకరాజ్యములందుః . జేర్చుకొనిరి, | 
అనంతరము విల్బకా అధ్యతుండుగ నుండినకాలమాన  నీదీవులలో 

గవర్న రుజనరలుగ నున్న. కామరకాఫోర్- బ్బ్. అనునత నిని నొలగంచి. | 

ఆ మెరికక్. ప ప్రభుత్వమువారు బర కవోరి సక. ఆనునతని నియోగించిరి, 

అందువలన బహిర౦గముగ యుద్దము నూని | 

కిళోం 

మజీయు సౌమనస్యముతోడం బరీపాలనము చేయుచు ఫీలీప్పినో 
లను స్వాతం త్ర, స్యమున కరు లగునట్లు చేయుట కితని కత్తరువు 

లొసంగంబడియుం డెను. కమివుకొా సంఘములో నెక్రు_వమంది 

ఫీలిప్పినో లుండులాగున విధించి పరీపొలనకార్యాలయ మునఆ 

దమెరీకనులకు నూబజుగ స్వదేకీయు లే యెక్కు_వగ నుండులాగునల€ , 
.గావింపంబడెను. ౧౯౧౬ లో6 చేయబడిన బోన్స్బిల్లుమూలమున 

నీదీవుల ప జలకు మజథికొన్ని యధికారములు లభిం చెను, యోగ్యత 
కలిషినతోడశే ఫీలీప్పినోలకు స్వాతంత్ర స మొసంగుటయే _ ఈవిల్లు 
యొక్క ముఖ్యవిహయ ము, ఇటీవల, ననగా ౧౯౫.౨-వ' సంవత్సర 

మున ఏడుసంవళ్చరముల పరిమితకాలానంతరము. వీరికి, స్వరాజ్య 

మొసంగంబడు నని (క టింప (బడినది, 

సుమారు ౧౯౦౦ ల ప్రాంతమున వీనాదేశమున బాక్సర్ 

కోలసా ముప్పతి ర్లెను. ఈ వాకృడి లనువారు ఏనా టేశీయులు _ జాతీయ 

వాదులు, వ్యాయామాది శారీరకపర్శ శ ఫ్ ములను సలుఫుచు స్వదేశమును 

ఉన్నత స్థితికి చేవలయు నని పాటుపడు చుండిరి, తమ దేశముయొక్క_. 

“తీరములో న్యాక్క క మించికొని యున్న విదేశీయుల నందజను దజణుమ? 

గొట్టి వచాను వారజాలములనుండీ తప్పింపవలయు నను ఆభిప్రాయ 

ముతో వీరు దేశీయ ట్రై _స్థవులన్సు యూరోపియనులను కొందజను 

హత్య గావించి యేకులను కారాగారములందు వై చిరి,. చీనా రాజ 

ధాని యగు ' పెకింగ్ పట్టణమున గొప్పవధ జరుగుటకు సిద్ధమగ 

' నుంజబెను, అంత నతికీశ్రుముగ. అమెరికా సంయు _క్రరాజ్యముల్యు 

"జపాను, బి చ్రీటక్కా ఫ్రాన్స్ రష్యాచేశేయుల వా రందజును పో గయి 

చాక్సరుల  సోడించి పట్టుకొని తమతమ కై దీల నందటను విడెపిం చికి 

భాక్ర క్సరుల అపజయమువలన వీనా టేశమును విజేతలందబు నా శ్రీ కాను 

1 వలెం బంచికొనియుందురు కాని సం యు క్తరాజ్యములే యట్టి '! విధాన 

' మును మాన్చించెను, వీరీయుకు... సలహో ననుసరించి యూుద్ధమునిమి క త్ర 

మెనఖర్చులకై 3 3,30,00,000 ౮ డాలర్ల నుమా శ్ ము దీసికొని 

మిత్ర తృమండలివారు బాక్షృరులను ముక్తులం గావించిరి, న (దృవ్యమును 

విజేతల;సవారు పంచికొనసంయా _కరాజ్యములకు ౨ఆఈ౦,౦౦,౦౦౦లు 

దొర కను. ఈ వెం త్రముననుండియు కోటి పదిలకులడాలర్ల ను అమెరి 

| కనులు -ఏీనావారి కిచ్చి వారి కృతజ్ఞ తకు బాతు లారి. 

మెక్ కనే ఒకఘాతుకునిచే మృతుడు కాంగా నతనిస్టానమును 

థియో డోర్ రూజ్ ఐెల్డ్ ( ఉపాధ్యమండు) శై కొనెను, ఇలేని పాలన 
; కాలమున వ్యాపారప్ర, ప,తిబంధములవిషయ మున. ముఖ్యముగ ట్ స ట్రస్టు 

(Trusts ) లని పీలువంబడు మహాకూటముల నిమి త్రము కొన్ని నియ 

మములు కల్పింప6౦బ డెను, ఇందువలన వ్యాపారులకు నితనికిని గల 

,.హూము. లేర్చ డెను కాని వెం _త్తముమో6ద నితని పరిపాలన మత్యుల్తే తమ 

| మెనవానిలో న్ నొకటిగ గణింపయబవీనది, అట్లాంటిక్ ప పసిఫీక్ మహా 

 సాగరములను గలుపు పనానూకాలున ఇతనికాలముననే 

బడినది. 

శ్ వ్వం 



చిరం 

_ మటియు నితనికాలమున అమెరికకొకాం గౌ సునకు తమ. పృతి 

నిధిని బంపుట కధికారము అలాస్కా. దేశవాసులకు లభించినది, షత 

పర్యంతము విదేశీయులకు పౌరాధి కారము ఒక్కా_క్క_ రాజ్యమునం 

దొక్కొాక్యావిధానమున దొరకుచుం జెడిది, 

రాజ్యములందు నొకటిగ, జేయంబ డెను, ఇతనితరువాత నధ్య కం డైన 

టాస్ట్ అనునతే నికాలమునందు పదార్థ నిరాశల. ( Manufacturers ) 

మేలునకై క్రొత్తచట్ట మొకటి కావింపంబడెను, 

నంతేరము. పష్టబాదీవయందు నిలుపంబడిన అ మెరికను నేన. లచ్నోట 

నుండి వేట్ోొక పృ ప దేశమునకు మార్చంబడినవి. చెనెజాలా దేశముతోంగల 

చాదవివాదమలు పరీహ్క్భృత ము లయను, తరువాత మరల నితండును; 

రూజావెల్టు లాఫోల్లె పె అనువారును అధ్యక్షషదవికిం (బ్రయత్నించి 

యుండిరి, ఈముస్టరవిడి ప ప్రయత్నముల మూలమున వీరిలో నొకరును 

'గెలుపొంద 36. అపుడు డిమోక్రాట్వ్య క కి యగు వుడో డో విల్బక 

స్రెసీడెంటుపదము నం'చెను, ఇతడు విబేశములతో సనడు సంబం 

ధములం గలగంజే సిక్రొ నుచుం 'డెడివాండు, ౧౯౧౩ న సంయు క్షరాజ్య 

ములు చీనా డేశముయొక ప్ర జా పృభుత్వము. నంగీకరించినవి. 

౧౯౧క-వ స సంవర్సరమన జర నీయుద్ధ మారంభభ మయ్యెను. మొట్ట 

రా దని సందు క్రరాజ్యకులు శౌటస స్థ ట్రైమును వహించిరే యుండెను 

కాని మి తృమండలివారీ కవసరములను పదార్థముల నంపియు, కావ 

లసినంత ద చువ్యము నెసంగియు సాయము శముచుశే యుం డెను* 

ఇది కనిపట్టియే 'కాంబోలు జర్ర నీంయే నూరకుంరిడ డదయ్యెను, ఆకారణ 

మున “న మెరి కావారికిని యాద్ధమునందుం బ్రవేశింపవలసి వచ్చెను: 

| ౦౯౧౭ -వ సంవత్సరమున జర్మ నీతో యార్డు నూగేవణము కావింప౯ |: 

బడినది. అమెరికా చేరిన కొలందికాలమునశే ఇ నెష్కువ నష్టమును 

యటు లే కావించెను, అనంతర మేదో యొకవిధమున టటీమ్వారి 

యిచ్శానుసారము సంధి 'జరశిసది కాని అమెరికా-అధ్యకుు: విల్బక- 

నూచించినట్టునూ త్ర ము గాదు, విజేతలగు మిత తీమండలివారు ముఖ్య 

బ్రిటీవ్-. శ్ర్రైంచిహాతులు శతు త్రువుల యదీనషాందలి దేశము. లన్నిం 

జ సల “చేనికాని సాధ్య ' “సుసనంతవజకు. వారి యైక్యమును 

ఛిన్న ఫిన్నము గావించి నూతి నరాజ్య ములను నెలకొల్ప్చిరి, ఈ ప ప్రకార 

మేర్చడిన ౯ నూతనగాజ్యచుల స్వాతం త్ర శ్రమును: అమెరికను పకును 

. 'లంబెంచెను, .యాద్ధకాలమున . కల్పిం పంబడిన ఆదాయపు . పన్ను 

ఆవిధాన మిఫు డన్న 

చాంతర్ జాతీయ ప్ప 

స్పెయిను యయాద్దా. | సందున నీదేశమ 
' League )నందుC( 

హూవర్- "హెర్చర్ట్-సి-. అధ్యతుం డయ్యొను, ఇతని కాలమున కృషి 
కనుకూలమెన బిల్లు స్టాపింపంబ డెను, 

లలో కెల్లాస - బియాండ్ సంధి ఒకటి, 

' మున ుంచి విచేశాంగమం త్రి అది స్రేడ్ బియాండు వివాదాస్ప 

కాని 

"ములు సంధిచేసికొనవలసినదిగం చెను. 

ముజుసటిసంవత్సర మన ౧౫ జాతులవారు పారిసునగరమున 
, మయి ఈసంధిని గావించుకొనిరి, 

రపు సుంకముటసందర్భమునను అభివృద్ధికరములగ మార్చు ల నేకములు 

| జర గను, 

అమెరి కా సంయు.క్త రాజ్యములు 

| లన్నియు మరల. దగ్గింప(బడినవి, _ ఈకాలమున ప్రాముఖ్యము 

వహీంచినవివ యములలో “సెకటి మద్యపాన, నియాలనము. ౧౯౨౨-వ 

మేమాసమున దీని వ్యాపారమును తగ్గి ంచుటై. మరల నొకచట్టము 

' కావింప(బడినది, * 

ఆ ర అ ల సమావేశమైన ప్రపం 

తినిధు లమెరకా కోరిన కొన్ని పరతులకు 'సమతింప 

ప్రపంచా౭తర్థాత్రీయ సంఘము ( Inter national 

'య్రైవేశింప సమతింపదయ్యె ను, కూలిడ్డి తరువాత 

౪ ౧౯౨౬-వ సంవత్సరమున బినీవొలో 

ఈకాలమున పృపంచశాంతి కని జరగిన ముఖ్యవిప యము 

౧౯౨౭ -వ 'సంవత్సేర 

(WU 

.దమునైన సంగతులను శాంతి విధానముల ద్వారా తీర్చుకొ నవలయు"నే 

యుద్ధముద్వారా కూడ దని శూన్చుః 

ఆందులకు అమెరికా న్రేటు 

సంయుక్త రాజ్య 

| చేరొడీయపల నని ప్రతిపాదనము గానిం చెను, తకృలీతముగ నొ 

సమావేశ 

హూవరుకాలమున కృషివ్యాపా 

ఇతని యనంతరము పె సిడెంటుపదము నధిష్టించి (ప్రస్తుతము అర్ 
ఠి 
Jo 

అ మెరికాసం యు _కృరాజ్య ములను నడప్రచున్నది తాజా జె వెల్లు, ఇత (డు 
బొందుటకం టు సంధి చేసికొనుట య మే లని జర్మ నీ యభిప్రా పాయప డి వ్యాపార మాంద్య మును పోయొట్ట్, నిరుద్యోగ సమస్యను పొజందోలుట 

కత్యంతతీ వృ వప 

, చున్నది. ఇతని పద్ధతులు పప 

నను స్వచేశమునకు కొంతవజకు మేలు చేహార్సి నట్టే కనుపడుచున్న ది, 

: ఇంతే వబికు నిరసింపంబడిన సోవియటు రష్యాతో 

ఫీలీప్పై నుద్వీపములకు స్వాతంత్ర, 

: ల్యేష్ట కార్యములం గావిం వెను, కాని పదేండ్ల క్రిందం బొ యిన ర్రైస 
, డును మరల న్యాయ సమ సమ్మతేము చేయుట విహాదకరము. 

స్వీకరింపవలసీ. వచ్చెను, సంయు' క్షరాజ్యము లీపంపిణీయందు భాగము 

గ కిొనకపోయినప్న్పటికిని ప పంచమం ధంతటను కాంతి న్యాయము | డ్ బరకగా ల ఏ గొల్చి "ముల నభివృద్ధి సొందుచువచ్చి నది, కాని ౨౦-వ శేతొబ్దియం దిచటం లనుస్టాపింళు మను పేరోకో మిత్రమండలి వాఠు చేయ గడంిన కార్యము థం.  ౫లిగిన యభీవృద్ధి సమస 
లను ఆటంకప తీచియుండలేదు. అనంతరము రిపబ్లికకవ్య క్రి క్రి హార్డీ oజ్ | 

ఇందులకు? జృ్రుధానకారణయ రత్నగర్భ. 'యగుభూమ్కి తదీయ స అశ్యతు(. డయ్యెను. కాని యతడు వెంటనే మరణింప,. నపాధ్యతుం 
1 తుల యుశ్వాహశ క్ర క్ర ) విద్య - ఈమూడు నని చెప్పవచ్చును. ఇందులో . డస; 'కాల్విక కూలిడ్డి. యాపడమును : చె కొనెను ,. ఇత6; డధ్యకుడుగ : 

ప్న నుండిన రెండుప పర్యాయుములంగూడ హార్డీ ర్ల ంజియొక్క్ల ఆర్థిక నీతిచే యవ 

చృయత్నములను 'సలుపుచున్నట్లు వార్తలవలన6 చెలియా 

పంచమునం దంతటను కలవరము. పుట్టించి 

సంధి గావించియు,. 

ఏ మొసణియు రూజు వెలు మహో 

స్వాతంత్ర, త శ్రమ దొరకినది మొదలుకొని: ఈచబేళశము సకల విధ 

సప, సంచమునకు నాళ్చర్యము 'కలుగంటే నెను. 

"నేది. లేకపోయినను తక్కిన రెండును వ్యర్థము లయ్యెడివి. దేశమందలి. . 
వ్రతిబాలుండు,. చాలికయునువిద్యనభ్య నించుటకు విలగులానన అగణి 

EF శ్ములగు విధ్యాలయములు -నెలక్లాల్సయిడినవి, ఇచట విద్యాశాల లేని _ 



అమెరి 

రామ మే లేదు. తుదకు నాలుగైదు గృహము లుండినను జాలును; 

అచట నొక పొఠళాల యుండును, ఈవిద్యా భివృద్ధి యగనదంతయు 
.శవలము దొరతనమువారి సాయమువలన సే కాదు; ఆం డ్రూ కార్నెజీ, 
జాకొ, ది రాక్ ఫల్లర్ లోనగు కోటీశ్వరులు కోట్లకొలది ధనమును 

విద్యావ్యాపనమున క్రొసంగియుండిరి, 

శీఘ్ర ముగన్వు సుకరముగన్వు స్టీరముగను విద్య వ్యాపించులాశన చేయ 
వచ్చునో వాని నన్నిటిని విచారించి వారు గనిపట్టిన విషయముల 

నన్నింటిని వెలువటీచియుండిరి. వేలకి ల(దిగ ఫుస్తకాలయములు 

స్టాపింపయికినవి, ఆయాలయములనుండి గ్రంథములు పెద్దవారిశేకాదు? 
బాలురకు(సాడ నొసంగి వారియందు. క్రీ న్రు ముగ విద్య పెంపాందు 

లాగున జేయంబడినది. వీనికి సహాయకములుగ లకులకొలంది వారా 

పతి కలు వెలువడుచంండును, కా ర్మికలవిషయమున వారికి-'హితవుగు 

మంచి కట్టుదిట్టములం కలవు, కొన్ని రాజ్యములందు ౧ ఏండ్లకు 

తక్కు_వయగు వయసుకల బిడ్డలను కూలిపనులందు వినియోగింపరా దని 

నియమము లున్నవి, బిడ్డ లపరి శృమమువలనం దయారగు 
లను వి బేశముల సమతి చేయెలహాడ దని యు త్తరువులు కలవు, 

(స్రీలకు ప్ర ప,తిదినమును ౧౦ గంటల కక్కు_వ పని నియ్యరా. దని 

కొన్ని రాజ్యమలందును; ఎనిమిదిగంటల కెక్కు_వకాశదని మటీకొన్ని. 

రాజ్యుములందును చట్టము లున్నవి. ఇట్లిసర్వజనోపకారులై న విధాన 

ముల సలుప్రునది కేవలము ప్రభుత్వమే కాదు; ధనాఢ్యులగు ప్ర, పజ 
లును ఇందులకు జేయూంత నెసంగుచుందురు. “ర స్పెల్ సే న్ా 

' ఫౌండేవకా ) (Russell 52౭ foundition ) అను గొప్ప సంఘ 

మొకటి ఏర్పడి దేశమందలి దారిద్ర, బ్టమునుు. మార ర్ధమును చాజందో 

లుటకుం. గంకణము కట్టుకొని యున్నది. అంక ద్దాతీయశాంతిస్థాస 

నార్థము కార్నెజీదానమువలన నముజీయొకసంస్థ యేర్చజెను. సమే స్ట 

ప్రపంచాకోస్యిమునకను, వై ద్యసం బంధిగచేనణామునకును రాక్ 

ఫెలర్. నటి ఇరువదిలకు లణాలర్గ నొసంగియుం డెను, “ సర్వే భద్రాణి 

పక్యేంకు, సర్వే సంతు నిరామయాః అను వాక్యమును కార్యము 

లోనికి దెచ్చిన దీజాతి యే. యశ;సటవలన నిఫు . డన్నివిధముల నిది. 

ప్రపంచమున మహాోన్నతస్టాన మందియొన్నృది 

అమెరీకా సారస్వతము —_ అమెరికా సాక చరి 

“త్రము తల్లి పదుటినుండి విడదీసి తీసీకొనివచ్చి 

నాంబిన భాసా, సంస్కృతులు క క వుముగాను, నెమదిగాను.. చెందు 

'వేర్పాటును దెలుప్రుచరి తృ త, మే. మొదట నీసారస్వత 'హంగ్లసార స్వత 

నృకు శాఖగా నారంభమయ్యి నమొ 

తెగల యింగ్లీ షువారును ఒకరి కొకరు దూర మయి శేటునేటు పరిస్థి 

-తులయందు వేజువే అనుభవములను బొందుచు రాంగా, కంయందుసే, | 

 విషవయమునందును క క్రమముగా మార్చు. ఇచెంద్కి తుద. కింగ్లాండు సం 

'స్కబ్బతికి క కడు భిన్నమయిన సంస్కృతికి నిర్వచనముగా వికాసము . 

ఈ ధనసా హాయ్యమునకు. 

దోడుగ్య విద్యావంతు ల"సేకకలు న యుపాయముల నవలంబించినచో . 

పదార్థము 

టు ప్రదేశమున ' 

మొదట నొక్క_చోట పెరిలోన శెండు. 

శ 

'యసమ్మ ప్ర, దేశేయు, 

త్వము వహించిరి, 

కిళకి 

చెందినది. ఒకతరమువజుకు నీవాజ్మయర-చయిత ల సెదికాయందు 

“నివాస మేర్చణుచుకొనిన యింగ్నీ మవాశే, 

మొట్ట మొదటి నూట యేంబదియేండ్లలోను ఆమెరికాయం దధి 
నివేశముల చేర్పటుచుకిొన్న వా రింగ్లీ పషువాజయముత్రోవనే యనుస 

| . య వ! లో 

రించి అం థములను రచియించుచువచ్చిరి, బాల నిటీవలనే అమెరికా 

గ్రంథకర్త లింబ్ షక ౦థకారుల ననుసరించుట , యనుకరించుట 

మాని స్వతంత్రేముగ తమ్మత్రో,వలను _ దా మేర్చజుచుకొని తమ్ముం 

దాము వ్య క్రీకరించుకొనంజొచ్చిరి, ౧౮౯౦౦ ల వణకు కూడ అమె 

రికా గ్రుంథకర్తల కింగ్లీ పుసారస్యతముమోంది వ్యామోహము పోలేదు; 

అవే తెన్నులు అవే రీతులు, ఆవే సం పృదాయములును 'అమెరికా 

సారస్వతమున మూర్తులు కట్టుకొని నిలిచినవి. అధినివేశయములయందలి 

పరిస్థితులను బట్టి, అనుభవములనుబట్టి అమెరికాసారస్వతమున నించుక 

భేదము కన్పట్టుచువచ్చినను _ప్రధావముగ నది ఇంగ్లీ షువాజ్యయము 

నకు చేరిక యయిన ప్రతిసృష్టిగ రూపొందినది. ఇందు(గూడ లండను 
ఇవ OR) Am ఇ నందు లకెత్తి వర్ధిల్లుచు వచ్చిన సాహిత్యాతివాదరీతి,. సంప్రదాయ 

ముల పొంతంబోవక. అది వాని నించుక దువ్వి చదునుచేసి పెంచుచు 

వచ్చినది. 

అమెరీకాయందలి యా త్తరభాగము సారవంతము. కాని 
ఇందు నౌకా, క్కేయస్టానమలును, ఉరవడి యెకు 

వగా no యేళ్గును, నదులును బాలం సలవు, ఇంచుక 'కక్కీణమనకు. 

బోయినయెడల విశాలము 'లయ్యి యొం ద్రుమట్టితోం గూడిన . మైదాన 

ములతో బేళము వెడలు పగును, ఈ ప్రవేశము. వ్యవసాయయున .కను 
కూల మయినది. పొగాకు, వరి, నీలి ar తి యిందలి ప 

అనేకములుగ నున్న నాకార్రే యస్టానయులవంనను, ఏళ్ల 

వలనను ఈ త్తర భాగను వాణిజ్యవ్యాపారమునకున్ను నౌకాయానసాహా 

సికతకును పేరున కెక్క_6గా దక్షీణభొగము బొనిసవృత్తి నాధారము 

ప్కృభానమయిన 

పంటలు, 

చేసికొని మొక్క మోటిక పండించి చేయు జీవనవిధానమున కనుకా 

లించినది. సంఘమున పరపతి గల ప్రముఖు లందటు నెల్ల ల చోటుల.. 

సామంతులుగ నే యుండిరి, వీరికి, నోస్టల, ఫిడల్ఫియాలయందలి 

వణిక్శిఖామణులంను, న్యూయార్కు, వర్డ్ నియాలయందలి భూ స్వాము 

లును ఎంత చెప్పిన నంత, అందువలన. 'గూవసతియు, ధనాఢథ్యత యు 

సంఘమును పొలీం చుచువచ్చెను, ప్రజాసక్తాకభావము బొల నిటీవల 
మొలకెత్తి పెరీయినది, ఫ్రై ంచివిష్ల వముగా(టికిం గాని దీని. కుద్ధ్భృత 

'మయినళ క్రి రి రాలేదు, అప్పటినుండి. యిది: సంఘమును ' జాతీయ ప పృభు 

త్వమును (ప్రజాసత్తాకభావపరము కోవించినది. ఇది కారణమా? నీ 

ప్రృజాసత్తాకోద్యమమునకు సపరపతిగల ప చ్రుముఖు లెల్ల రును భరము భ్ త్తు 

ఈకారణమన అపహాస్యాత కసారస్వతమ 

మిగుల గాటయినది చాల చెలువడినది. 

' అమెరికా సారస్వకయన క్రీ, క ౧౬౦౭ మొదలు ౧౭౬౫ 
వజకు నొకరీతిగ ప్రాధమికయుగ మని చెప్పవచ్చును. ఈకాలమున 



వళళ 

వెలువడిన సారస్వతము నిజమునకు ఇంగ్లీ షుసారస్వత మునందలి యొక 

భాగముగెనీ గృహీంపవచ్చును. 

_ “ని ॥ న్య్యూ-ఇంగ్గ ండునందు తక్క మిగిలిన (వ, దేశములందు గ్రంథ 

రచన అరుదుగ నుం జెడిది, ఉత్పత్తి తి యయిన గంట ఢొములును ఇొల 

తక్కువ. వర్టీ నియాయందు దేశశోధన్క దేళవర్లనములకు సంబంధించిన 

ంభమాలు సాగరిక యా,త్తాచరి త,ములు మొదలయినవి పుట్టినవి, Uy 
జ. వర్ద స నియాయందలి పరిస్టితులు గృ ంథోత్స త్తి 

కంత యనుకూలముగ నుండవయ్యెను. అంతటినుండి | గృంథములు 

ఇవాల వచ్చినవి. 

ఒక్కక్క వలస బునోరంజకమయినది కాని ప్రాముఖ్యము 

గడించినది కాని యయిననెంటనే చొనికీ సంబంధించిన వర్గనగృంథ 

ములున్కు వృత్తైంతేములును బయలుదేణుచు వచ్చినవి, సముద్రతీర 

చదేశీమలందు గ్ర, ంఢరచన చాల నెగుడుదిగుడుగ నుండెను సక కాని 

క కృమాభివృద్ధినొందు చు ప్రాముఖ్యము గడించినవానియందు సహజముగ 

“నెక్కువగ నుండెను... 

ముదటినుండియు వర్టీనియాయందుకం శె న్యూ ఇంగ ండునందు 

గ (గృంథరచనమునకును, గ గ్రంథము ద్రృణమునకును పరిపి స్థితు 'లెక్రు_వ యను 

హలముగ నుం 'బెను, ఫ్య్యూగీటనులు చిన్న చిన్నా శేమములయందు స్ట్, 

నివోసము 'లేర్పటుచుకిెనిరి, గతి గ్రామమును మళాచార్యునినాయక 

త్వమున చక్క.నికట్టుణాటులతో నొప్పుచుం డెను. ఈ మతాచార్యు 
లా సికచాద (ప్రతి పాదములను ఆ పికగ గృంథర చనను 'పోశ్చోహీం 

చుచు వచ్చిరి. ఈరీతిని న్యూ- _ఇంగ్లండునందు ఆ స్టీకమత వాబ్బయము 

జాల బయలునెడలినది, ఆస్పికవాదమునకు సంబంధించిన 

కూడ మొలక లెత్తినవి. .రోగర్ విలియమ్సు ఈ కాలపు ఆస్తికవాదు 
లలో ప్రృముఖత (న్న వాడు, ఇత నియభఖి ప్రాయము లప్ఫటి శ్రళువు 

లకు సరిపడక యతనిని దేశబహిహ్కృకుని. గావించిరి. అందువలన. 

'నితండు సుమెట్ళ్ అఖాతమునను౦డి చెడలీపోయి రోడ్ దీవి కరిగి 

యచట అ మెరికాయందలీ మొట్టమొదటి ప,జూసత్తాక్ 
WW 

మును సాపించెను. . ఇతే(డు 'పృజాసత్తాళత త్త ప్రయును. విపులమఃగ 

సమష్టిరా “జ్య 

థి 
వ్యాఖ్యానముచేసి విశదీకరించుటవలన ఆకాలపు రె జకీయభావకులలో ' 

_ పృముఖుండుగ పరిగణింప(బకంచున్నాండు. ఈ కాలమున పద్యకవులు 

కూడం గొందటు విలసిల్లీ రి, వారిలో మైశేలొవికల్నొ వరు ప్రథమ. 

గణ్యుండు.. న్య్యూ-ఇంగ్ధ్గ “డునందలి. ఆ చస్టీకవాద ౫ గ్రంథకర్త రలలో జోచా 

భక. ఎడ్వర్ డ్స్ ౩ సౌామ్యుయల్- హావ్కిన్సు, ఎవ డా ట్రై అనువాటు 

- ెపేర్కొనం దగినవారు, 

. న్య్యూ-ఇంగ్ల ండు మశాచార్యుల యుపన్యాసమాలకు చెవియొగ్భి 

. దినుచుండినకాలమున ఫీలడల్ ఫీ యా బోస్ట్రనుకం మేను 

ములు ము ధి ద్రితము ల లగచుం డెను, నాటకరంగములను, ప పతి త్రికలను ప్ర 

పత్రికలు 

సం స్మృతి 

సొహిత్యములకు ప్ర, ప, ధానపీఠ మసచురాడెను. ఇచ్చట క్క గ త్త 

అమెరికా సారస్వత ము 

అ మెరికాసారస్వత మునకు ౧౭౬౫ మొదలు ౧౮౦౦ ల వజకును 

ద్వితీయదళ యనవచ్చును. ఇది య మెరికాహృదయము పెక్కు విధ 

ములయిన రా జకీయసమస్యలతోం దటతటం గొట్టుకొనుచుండినకాలము. 

అ మెరీకాయంత$కలహము, సంఘాత రాజ్య పృతిహైపనపృ్యయత్నము, 

(శే ంచివిష్ల వసంజనితేనూతేనభావములు అను నివి య మెరికనులను 

గలవర ఫె పెట్టుటవలన అమెరికాయం దొక నూతనజాతి తయా రగు 

చుండినకాల మది. ఈకాలమున నుత్చత్తియయిన సారస్వతేము రాజ 

కీయముల కనుబ:ధిగ వర్ధీల్లుటు సహజము, రాజకీయ సంబంధము గల 

కర పత్రములు, (గ్రంథములు అనేకము లీకాలమున. బుట్టినవి. ఈరాజ 

కీయ సారస్వత నిరాతలలో సామ్యుయొల్. అఆడమ్బు, జాక్ డీకికొసక, 

జో సెఫ్ గాల్లూ వే టామ్ "పయికాలు ప్రముఖులు, ఫీరి రచనలు కార 

ణముగ దేశము యుద్ధాన్ని కోండమున నుటీకినది. వీరీలో *పెయిక్ కలము 

కడు శక్తిమంత మయిసడి, (కృజాహృదయమునకు హత్తునట్లు స్వాతం 

త్రీ ్రమువలని లాభములనుగూర్చి తెలీపినవా6 డితండు, * మానవుని 

హక్కూ_లు * అనునది ఆకాలమున _ప్రృజాహృదయమున క్రర్టీపసమను 
కలిగించిన గొప్ప గ్రంథము. శ్వేద్కా-నినపారు కాక రాజకీయ 

నాయకులు. జాకొఆడమ్సు, అ లెగ్టాండరు హావిల్ టక థామస్ జఫ 

రృక్ లవంటివారు. పెక్కు రుండిరి. 

య్యా 

అ'సెురికా యువజనసంఘు మారీతిని రాజకీయ స్వాతంత్ర, త § 

మును సంపాదించి, అపరీక్షీతనూ తృృములమౌంద నొక ప్రృభుత్వము . 

ేర్పాటుచేయుచుండిన కాల మగుటవలన అపుడు సభ్యసారస్వతము 

(సృజా శేనులాభముల కణంకువగ నుండుట్క సహజము, ఈ కార ణమున 

కవిత్వ వ్యాసములు పదు నెనిమిదవశ తాబ్టె కడపటిదళలం దచ్చటచ్చ్నట 

సెరు(గుచు వచ్చినవి. ౧౭౮౦, ౧౩౯౦ లలో నోల్టుపోర్టు, కాక్. 

లందు యువజనులు కొందు సమకాలికాంగ్ధ సారస్వత జీవశక్తిని 

గృ్కహింపం. బ్రయత్నించిరి.. వీరిలోల గొందణు పృజాసశ్తకవ్యతి 

రేక వాదులు. ఈకారణమున నీకాలమున అపహోస్య ( Satirical ) 

సారస్వత ముకూడ తగినంత బయలు దేజీనది. దీనితోపాటు నాటక 
వాజ యమును (క్రుమ్మక్రమముగ 'వెంలకెత్తి వరీ రిల్లి నది, 

౧౮౧౨వ అమెరికాయః ద్ధము హూ _ర్రియైననాంటనుండి అనే 

రికనుల జీవితమున మార్చు లనేకములు కలిగినవి ప శ్రుతివివయమునను 

పరీవ _ర్రనము సంభవించినకాల మిది, సంస్క_రణోద్యమముల, దాస్య 

పకానిక్టూలనప్ర యత్నములుపారి శ్రా మిక ఈ'రంభములు, స్రజాసత్తా 

కప పృభుత్వభావవికాపము, అయుద్ధములం--- ఇవి యన్నియు చినుకటి 

ప్రాపీనభావములతో నిండి కొయ్యవాజీన అసురికాహృదయమానకు 
పదును పోసి మార్చి దానిని నూతనభౌావతరంగితము_. కావించినవి, 

నాంటనుండి అ మెరికాసారస్వతమునకు క్రొ కా త్త క్ల శ్ త్త వికాసము, 

క్రొ త్తజీవము వచ్చి యది వివిధవిధములగు పక్క నిమారమలు తొక్కి : 
సృతిస్థులు గడించుకొన్నది, . పందొమ్మిదవ శ్రతార్ది 

y= 

అందువలన 

“| నుండి శటినజన స నమెరికాసారస్యతము నినవినాభివృద్ధి. నందుచు 



- అమెరికా స్వాతంత్ర్య యుద్ధము 
జల్ సి . ఆ డ్ & కుక్ - ల 

ప్రపం నవాదబ్యయ మునణిహూ స్థానము గ ంచుకొన్నది, అమెరికా 

సారస్వత మున నీపందొమివవ, యిరువడవ క్రతాబ్దులందు “పెక్కురు 

పృతిభాళాలు లుదయించ్ని వేటువేటు కాఖలందు కొత్త కొత్త రీకు 

లను క్రొ త్తే క్రొ_క్ సంప్ర, 
సౌభొగ్యమును పెంపొందించినారు, వాషింగ్భక ఇర్వింగ్ , జేమ్స్ 

ఫెనిమోర్ కూపర్క్ ఎడ్డర్ అల్లక పో, హెన్సీ డేవిడ్ ధోరో, జాక్ 

గ్రీక్లలీఫ్ ప్వాట్టియర్, హెన్రీ వాడ్స్వర్హ్స్ లాంగ్ ఫెల్లో, నేఖేని 
యల్ హాథారక్కా రాల్ ఫె వాళ్లో ఎమర్చక, జేమ్స్ ర స్పెల్ లావెల్ , 

ఆలీవర్ చెండెల్ హోమ్బు, ఎమిలీ డి కికొసక్కా వాల్డ్ ప్వాట్ మక్ 

మెల్విల్లి --- ఈ మొదలగువా రందటును పందొమ్మిదవ ఫళా 

స్నుప్పసి సిద్ధ అమెరి కా గృంభక రలు, 

దాయములను వెలయించి తవు వాజ్మయ 

Wh 

౧౮౯౦ మొదలు ౧౯౦౦ ల వజకును గ్రంథరచన తీవ, తీవ 

. సాగినది, చిన్నకథ క కభావివగ్ధత యం యం కక నొంది" పీత గారవినది, 

కవిత పరిమితేయుగ వ వర్గీ లీ నదె. తృకకథ సంప్ర చాయ కట్టు ర్ధిల్సీ ప్ర నము 

కొని వరి లీ నది. 
ఢా య 

౧౯౦౦ మొదలు ౧౯౨౮ వజకు అఆమె9ికా సారస్వత మింకను 

క్రొత్రిమార్చులను జెందుదు వర్గిల్దుచున్నది. ఈకాలమున చృుసంచము 

నందలి యేయికేర భాగములం దుకం కును అమెంకాసంయు క్త రాజ్యము 

లంగు ఆర్థి కని రాణ మునన్సు విన్యయందును, సాం ఘీకపరిణామమునను, 

రాజకీయములంచును; సారస్వతమునం దును, కళలందును గూడ గొప్ప 

మార్చు సంభవించినది. వ్యావసాయిక దేశము . పారీ శ్రామిక దేశయుగ 

మార్చు చెందినది, దీనితో జేశమున నొక క్రొత్త ధనిక ప్ర ప్రజాసత్తాకమ 

వికసీంచినది. జాతీయ భావము ఫునకుద్ధ్యతేమయినది. షకయేల, కడ 

చిన మూండుదడశలందును, మార్చుక లీగి యొక నూతనసా౦ఘీక్య నై తిక్క 

ఆర్థిక , విజ్ఞానసంప్రదాయ ములు రూపొందినవి, ఒక క్రాత్తయుగ 

మారంభ మయినది, 

౧౯౧౦ లో అమెరికా దేశీయుల సారస్వతాభిరుచిలో మార్చు 
జో | ॥ - స క 9 కలిగినది, ఈమార్చు కలుగుటకు బెర్నార్డ్ సా గృంథములును, రషియా 

దేళప్ర నవలారచయికల (గంథములును, ఇ బ్బెకగ,0థములును 

కారణములు, ఈరీతిని ఇరువదవశ తొ ద్దియం దమెరి కాసార'స్పత ము 

నకు నొక కొత్త ప్రో త్చాహశక్తుల నొసంగినది యూరోఫు, 

సార స్వతమునం జ్ కాక యితరవిషయ ములందును నిట్లి ట్ర పోళ్ళా 

హము కలిగినది, దృవ్య మొకశ కేస కార్మికు లాకతరగతిగ, ప్ర జూ|| 
సత్తాక మొక యార్థికవివయముగ (Economic Factor) అమెరి 

కనులు శ్ వీూంచిరీ, ఈ భావములను వ్యాపింపంజేసిన వారు యాజుచెల్టు, 

బ్రియానులు. ఈభావములతో పొటు అ మెరీకగుహృదయము ను చేజ 

-. నము నొందించిన గృంభక రలు నుజీకొందలజు కలరు. వారిలో. ఆధు, 

నికృప్రపంచము సంకీర్ణమయిన దని. యందు త్రీ ఫురుషలస్థితి తము 

చుట్టు ప ప్రక్కంవండు పరిస్థితులను బట్టీ న్నీ త మగు నని సర్వోవించిన 

కక 

| రృ్మనక్కు చర్చకు. దేంబడినడి, 

కక 

పరంపరలకార ణమున అమెరి కావిశ్వ విద్యాలయములనుం డే శా౮౯ా౦లోే 

స్య స్టిశప్పయబకిన సాంఘిక వాదము ( Socialism 0 చూరుగ విమ 

ఈవిధముగా సంఘమునందుం గలిగిన 

యశాంతి సారస్వతమునంగూడ ,ప్రాశీ యందును అశాంతా రేక త్తినది, 

కార్మికతరగళులవారిమోంద కొ కొక కొ తగ కలిగిన శ్రద్ధాసమ్తులదలన ఆ తర 

గతులయందలి వ్యక్తు కులయందును కొ త్త శ్కీద్దాసక్తో కులు కలిగినవి. ఈ 

కారణమున సాధారణపరిస్థితులయర దుంప సామాన్యుంజం సారస్వత 

మున అప్రధానపాత, మో గాక పృధానపాత్సముగ _ప్కనేకశీమును 

గలిగిం ములను. 

పందొమిదవశశాబ్ది కడపటిదశలయందు అమెరికా పాఠశాలల 
యందును, కళొళాలలయందును పరివ్యా ప్త మగుచుండిన ఇా(స్ర్రనిద్య 

(Scientific education ) దీనికి నుద్దీపనము కలిగించినటె. ఈకాల 

మునందలి . పారి శ్రామి కాభివృద్ధి కాధారభూత మయిన. చుయోగ 

పూర్వకనుయిన శాస్రనిజ్ఞానము ( Experimental Ecience )వలన 

సారస్వతమున వా వాస్తవికథోరణి (Realistic attitude ఏ యొకటి 

కలిగినది. అందువలన అమెరికనులకు నమ్ము నిరర్ధక ఆఅ'సద్విహయము 

లందును శ్ర ద్ద కలుగుట కిచ్చ జనించుచున్న డి. 

సౌర స్యతయోగ్యతలందలి మార్చు కవిత్వమునం ఇక్క. వగ 

పొడకట్టుచున్న ది, అమెరి కాకవిత్వ మనందలి వునరుజ్జీవ నము ఒకవిధ 

ముగ పరివ రన మనియే చెప్ప నగును, శక్తసం పృదాయె ములు, క్రాత్ప త్ర 

శిల్చము కవిత్వమున నావిర్శవించినవి. సార స్వతే మున కకుత్వము పృము 

ఖనాజ్మ య కాఖుగ ేరుగాం చీనది, ఎమీలొబెల్, ఎడ్డర్ లీ మాస్టర్, 

రాబర్ట్ సాస్? ఎడ్వికఆర్డింగ్భక రాబికాసక్కా వశేల్ లిండ్చే మొద 

లగు గ “గంధక ర ర లీనూత సయుగము నకం జెందినవా ర "సేకోలు కలరు, 

కవిత్వఘుతో పాటు విమర్శనమును, కోథయు కూడ సార-స్వుతరంగమును 

నేడు ప ప్రధానముగ నా కమిం చుకొ నుచున్నవి. 

అమెరి కె స్వాతం త్ర్యయుద్ధము - స్వార్థ 

రహితమైన న్యాయ బుద్ధితో ఆలోచించి చూచినయెడల 'పాలీతు లగు 

జనులసంరతుణార్థ చే పాలకు లేర్చడి రనియు అట్టి ఊహాలకులు తమ 

విధ్యుక్త క్షధర్శ మును కృనుముగ నిర్వహింపనిచో వారిని తొొలణించు 

టకు జనులకు హక్కు. కల దనియు: విశద మగును. ఆదికాలమున 

రాజపద ' మిట్టి యాశయములతో జేర్చడియుండినప్పుతికెకిని లక్షుల 

క్రొలంది సంవత్సరములు 'కడచిప్తోవ - ఉపర్యు క్వ కృ సము అనువిస్త, రణము 

కలుగుటచే "రాజు ఏట్టివాలడెనను డవాంశేస సంభూతుండను. విశ్వాసము 

కలుగసా గను, జను లందజు ఎ ీకీభవించి తమ్ము శతృవుల నుండి కాపా 

డుటకును, తమకు కాంతి సౌఖ్యములను సరుకూర్చుట. 'కవసరములైన 

విధానముల “నేర్చలుచుటకును తమ తను యాదాయములనుండి మిగుల్చు 

కొని చందారూపమాగ పన్నులనీ యిచ్చిన (ద ద్రువ్యముచేత-జి ప్ర పృబలుండె 

పాలకుడు తన విధ్యుక్త క్తధర్మ ముల. చనెబివేర్పక పోవుట యు లుండ్క 

మోందుమికి్మి_లీ తన్ను 'శేర్పజుచుకొ నిన జనులను. ఇారుచేసినధన 



కలహములు - జరగషియుం డెను, - 

చిళోజ. 

సాహేయ్యముతో హింసింపలడంయినచో నిశ చెప్పవలసిన చే మున్నది? 
చభుత్వ మనునది రాజు చుజలు కలసి చేసికొనిన యుక్త నియమ బద్ద 
మెన సమయము, ఈయిద్దజలో నెవరైన నొక రీసమయ విఘాతవ 
కలిగెంచినయెడల రెం కవపతమువారి ని వారి బాధ్యత నుండి తప్పించి 

నృ్లే యగును ) అనునర్ల ర్భ మిచ్చు వాక్యమయులతో అమెరికాదేశప్రు రాజ 
నీతికశలు లె న పాట్రిక్ హెన్ఫీ ) జేమ్స్ ఓటిస్ అనువారు విభ్యుక్త 
శరనిర్వవణాసమర్ధుసన బ్రిశేవిరాజుయిక్క దేవాంశసంభూతత్వ 
మును ఆతనికి దోడ్చడు పార్ల ర్ల మెంటుయొక్క._ సర్వాధిక్యమును నిర 
సీంచి వానికి బదులు సర్వసాధార ఇ'న్యా యమును, మానవుల సహజ 
శాళ్వ తాధికారములను (పృతిపాదనము గావించిరి, ఈప్ర తెషాదనమును 
సీరపటుచుట శే అమెరీకా స్వాతీ 9 త్ర, త్ర చ్రియుద్ధము జరగినది, దీనివలన 
అమెరి కాసంయు _క్ష రాజ్య యులు ( United ‘States of America) 
వి ిటీవ్సా మ్రూజ్యదాస్యముననుండి వము కిని బొంది సం ఫూర్త సి 

(త్రష్రమును బడసెను. ఈస సం గ్రామము శ్. ఫ ౧౭౭౫న మస్ 
సెట్బునందలి లెక్సిం్య! కొనగరళునొద్ద జరగిన సంఘర్ష కుతో 
మ్రారంభమె ౧౭౮౧-వ స సంవకృరమన అక్టోబరు"నెలలో “యారు 
చౌనునొద్ద కార్నవాలీన్ ప్రభువు ఆమెరీకనులకు పట్టుపడుటతో 
సమా ప్ప మయ్యె నని చెప్పవచ్చును. సైనిక (Military ం, రాజకీయ 
(Political y దృప్టిపభమయు ననుసిించి ఈయుద్ధమునర్తి వొక గొప్ప 
మహ _క్త పము కలను, ఒక స్వల్ప రాజ్య యు తన జనకసా (మా,జ్యము 

నోడిం పయల్దుటయే దీనికి తార్కాణము, మటియు ఆకాలమున సంభ 

విం చిన అనివార్య పరిస్థిగులను నటించి యు, ఆపరిస్టితులలో గాథముగు 
దేశభక్తిని వి దోసామకి, దం గట్టి దానిని జంపచేలె నను ఉత్క_టా 
భిలామతో పోకలు సరిపియుం డన లోేపొలోపములం గూర్చియు 

యభథార్గమ/స జ్ఞానము కలుగటం జేసీ ఇధి యొక లిక దాయక మైన 
యుద్ద మని: కెప్పననను. 

కొలంబసు అమెరికాను కనుయగొనిన తరువాత యూరోష్ట పుఖండ 
ములోని బ్రిటీష్, డచ్, స్వీడిక్, ఫ్రె శ౦ిద్, స్పానివ్జాతులవా రా 

(కొత్తే క్ర టేశమనకుం బోయి. నివాసములను గుదుర్పుకొనసాగిరి, ఇట్లు 

రెండువందలసంవళ్సరములు = 'గడచునప్పటికి. 

'లేర్పడెను (అమెరికా సంయు _కృరాజ్యములు. అను వ్యాసమును 

చూడుడు), కావున. అమెరికకాజాతి వివిధజా త్యాత్మ కము, ఆంగ్లో 

యుల సంఖ్యాధిక్యమువలన వారే ప్రాధాన్యము వహీందిరి. శ్ర ళ్ 

౧౬౦౬ మొదలుకొని ౧౭౬౦ వజకు నీ వలస లన్నియు. 

ములు, C States గ మాటీపోయెను, 

-ఈయుద్ధమనకు వూర్వము, అనగా శ్రీ న, ౧౬౯౦ మొదలు 

కనీ ౧౭౬౦ వీజకును గల కాలమున, బి బ్ర టీసవాకికీని ఫ్రైంచివారికిని 
సంఖ్యాదరమాణయున. ఇంగ షువాళే. 

స. యెస్కవ యగుటయు, వలసలవా రందటును వారీపక్న మువలంబించి | 

' యుండుటయు 

'కరను ఊప మోగించుకొనవచ్చు నని యూహించిరి, 

వలస. ( Colonies y 

నో చీటీ 

"వారి. అధినిజేళ ప పృభుత్వము( Colonial Government) 8, క్రి కొందచే. 
..యుం డేను, స్వాతంత్ర, త్ర నము నందినపిదప .నీవలస లన్నియు రాజ్య 

యుండిరి, దీని నొయపవలయు నని ఆంగ్లోయాలు చేసిన ప 

అ మెరికాస్వాతం త్ర్యయుద్దము 

సంభవించినందున చివరి కాంగ్లేయులకే జ చుము కలీ 

గొను, ఈవిజయమువలన అ మెరికాయందలి విస్తారభూ భాగము చీటీ 
షువారీకి. దొరను. ఖ్లోరిడా, శకనడ్య్మా లూయి యా నాలతో పాటు మిసి 

సిప్పీ నదిపర్యంత ము గల చేశ మంతయు వారియధీన మయ్యెను, 
అంతకుప్రూర్వము ఫ్ఠు వ్యాపారాభివృద్ధి కవస సరములైన దేశములను 

మాత్ర మే తమయధి కారమున నుంచికోనవలయు ననుతేలంప్రను గల్రీగి 
యుండిరి. కాని బి చ్రీటీక్, చ్రేంచియుద్ధానంతరము పారిసునగరములా* 
జరగినసంధి ననుసరం చి సూర్యో కృ రీతిని వీరికి విశాలభూ భాగము లభిం 
చుటచేత నదివజికు వలసలయెడల వీ రవలందించియుండిననీతి పరి 
వర్తిత మెపోయెను. అది మొదలుకొని ఇంగ్ల ంశునకు వ్యాపారాఖి 
వృద్ధికి చోడు సా: చ్రూజ్యా భివృద్ధిచింత కాశ ఆవేశించెను. బి చ్రటనులో 
సరిపోంగా మిగులుజనమును ఆమెరికాయందు వసీ ంపంజేయ | వీరు తల 
పెట్టిరి ఇట్టియుద్దేకయ గలీగియీ గ్రైంచివారితో స సంధి గావించుకొను 
సమయమున కెనడా దేశమును తమ దులో. వేయించికొనిరి. దకీణ 
రా స్ట ములను వ్యాపార మునకును, కెనడా ప్రాంతముల నధినివేశముల . 

ఆకాలమున 

ఇంగ్ల ౦డునందును, వలసలయందును బాధ్యతాయుతములైన. పదవులం 

దున్న. యధికారు లందటును అమెరికాలోని యాడిమనివాసుల 
విషయమున మంచి కట్టుదిట్టముల  నేర్చజుదుటకును కొత్తగ 
లభిం చినబేశముల పరిపొలనకొజకు వ,ధాన నేనానినాయకత్వమున 
నొక నొప్పనేనను "నెలకొల్పుటకపను, స్పెయిను 
వారుగాని దేళమం దలీ వ్యాపారము నపహరింప నెంచినయెడల వారని 
నిరోధించునిమిత్తేము వలసలవారీ సాయముతో మణీ కొంతసేనను 
నిలువ(దీసీ అందు నమ్మకముతో బనినేయు వలసలవారీకి గొప్ప 

గొప్పపదవులను గల్పీంచి వారిని వోత్సహించుటకును ఎత్తుగడల 

నెత్తిరి. మంది ఉఊ _త్తీమమెన కాసనపద్దతిని ఆ దేశమున. YY వేళ పెట్ట 

వలయు నని వఏీరందజు యాళయము, మటియు ఫరిపొల విధానము 
బ్బ ఫ్రైంచివారిపద్ధతి నుండవలయు నని కొందును, 'వెనుకటిరీతినే యుండ 
వలయు. నని క్రొందటును వాదించిరి. కాని ఈయభీలాన, లన్నింటిని 
చక్కొ_6గ సాగింప(దల౭విన చో అప్పటికి వచ్చుచుండిన యావాయ 
మెంకమా తము బాొలదు, అది యటులుండ నాసమయమున ఇంగ్ల ండు 

అప్పులలో ప మునింయయుం జెను. వలసలవారును అంతకుముందు జరగిన 

తైంచివారు గాని 

యాుద్ధములకై అపరిమితముగ ధనమును వ్యయపటీచియుండికి, కావున 
నూతనసంస్కరణడులకు ధనము దొరకుట మహాకష్ట్ర. మయ్యెను, 

ప్రౌస్ళృయాద్ధముయొక _అంతిను భాగమునందు . వలసలవారు 
బి బ్రిటీవ్వికోధులతో దొంగతనముగ నపరిమితమగు వ్యాపారమును సలీపి. 

(ప, యత్న ములు 
మిగల దూవ్యము లైయుం డెను. పన్నులు. వనూలుచేయు నాకరులకు 
తౌకీదు( Writs assistance ) లిచ్చి దొంగపదార్థ ములను వెదకుట కృధి 
కారము నొసరరి, నౌకరు లీప శ్రముల' నాధారేముగం గొని. రాత్రి 
యనక పగ. లసక ఇష్టము. వచ్చినచోటం దూజి సోడా. చేయుచు 



అమెరికా స్వాతం త్ర్య యుద్దము 

వలసలవారి న చేకవిధముల బాధింపలోడణరి, 
సంస్క_రణముల కాదాయమును 

ఇక పూర్య(ోక్క్స 

పెంపొందింప బృిటీక్వారు "చాల 
కాలమునాటి పంచదార చట్టమును జె కిం న్్సీ సికొనివచ్చిరి. నొందటు 

నీచట్టము డీ శ ౧౭౩౩ న సృష్టింపంబడినప్పటిఃి నిరర్ధకముగ ప 

యాం డెను. దానిచే ఇప్పుడు బాగుగ అమలులోనికి? సీని లేవె నని 
బ్రిటీవ్వారు నిశ్చయించిరి, దీనివలన పడమటి ఇండీన్దీవుల ( est 
కల 1512066 లోని బి బ్రిటీవ్ ఇలాకాలనుండి తప్ప తక్కిన 

గ్రంచిం "స్పెయినువారి యిలొకాలనుండి వచ్చుజెల మనరై గాలనున 

కాటు పెన్సులచొాప్పున పన్ను వలసలవారి కియ్యవలసిపచ్చేను, న్యూ-ఇం 

గ్గండులోని పజ లందణు నిందులకు విమఖత్వ మూనిరీ. రమ్ 

(R1m) సాఠాయము నుక్పత్తి చేయుట తీణింపం దన్ఫూలమున 
మిగుల నష్ట్రము కలుగు నని వారు మొబజలిడసాగిర. కారణ మే మన, 

ఆ ఫ్రీకాతోడన్సు శోణహీందువులతో' డను జరగువ్యాపారమునందు రజో 

సారాయ మే వినిమయ ప దార్భము, అది యటు లుండ వలసలవారినిలువ . 

సొన్ను బిల్లులకు నామ నియ్యవలసివచ్చినయెడల నాణెములరూపమున 

నొసంగవల దని పార్ల మెంటునా రొక యు త్తరువును బారీచేసిరి. వలస 

లలో శ్రెడిటువిధానమును నాశన మొనరించుటశే ఇట్లు చేసి రని 

అధినివేశవా సులు చింతిల్ల సాగిరి, వినికియోడు వర్జీ నియాయందు 

ఫొ గాకువ ర్తకమునకు కతి చేసారులాగున ' పెన్నిచట్టములు కొన్ని 

నిర్మీంపంబడినవి. వీనిహీతువున నాలుగువందల రూప్యములు దొరక 

వలసిన యొక వ్యాపారి కొకప్పుకు వందరూప్యములే _దొరకఘుటయు, 

వేతొకసమయమున తక్కువ దొరకవలసీనయతని కెకళ్కువ దొరకు 

టయు6 గలుగుచుం డెను. పొగాకుపంట చాగన పండనిసంవత్సరమున 
పోరాటము లెక్కు_వ యగుచుం జెడివి, మజియు సెని వచించినరీతిని 

శోణహీందువుల ఉప దృవములనుం డియు(, దక్కిన యూరోపియకా 

భాతులనుండియు అమెరికాను గాపాడుట శేర్చడు సెన్యమునడై 
నూడులకలహపౌెనులు వ్యయ మగు నని యంచనావై చికొని అందు 

ఈ౫000 ల పౌనులు పంచడారచట్టముచే రావచ్చునను నూహతో ఒక 

లక్షపోనులనె నను వల'ససలనుండి రాలబట్టుకొ నవ లెనని క్రీం ౧౭ ౬(-వ 

| 

సంవత్సరమున బ్రిటీవ్వారు. స్టాంపుచట్టము (5120909 At) నెక 
దానిని తయారుచేసిరి, పంచదారచట్టమును వెన్నంటియే యిది వచ్చి 
నందున దీనికి మజీంత . 

వ్యవస్థ పకసభల్లు (Legislative Assemblies ) సైతము. ఈ చట్ట 

మును దిరస్క_రిం'చెను. న్యూయార్కు. పట్టణమునం దెొకముహో సభ 

_ (Congress ) సమావేశముకాంగా ౯ వలసల చేతినిధు లచ్చ టికి వచ్చి 

ఈచట్టమునకు వ్యతిలేకముగ తీరనములను సలీపిగి, పెద్దపెద్ద వు 

పట్టణములందును, దేశమందలి మజీకొన్ని నగరములందును “ న్వేచ్చా 

ఫ్యుత్తులు* (Sons of Liberty) అని కొందణు బయలుదేతే 

 ఈచట్టమునకు ప్రతికూలముగ నాందోళనము సలుపేసాగిరి, 
దీనిని మజీంత _దృథముగ 

వస్తుబహిమ్మరణము నవలంబించిరి, ఒక్క. యింగ్ధండుననుం డిరెక్ 

ప్రతిభుటనమ చెలశేలాను* కొన్ని వలసలలోని 

తుదకు. 

“నెదుర్కొనుటకై అమెరికనులు ఏిటేళ 

వర్జీనియాలోని (ప్రముఖు లస బన్లెసస్ సంఘమువారునూ ౩ 

పరిపరి, 

అగు ఉపర్యు క్క వర్ణమునారు హృదయఖ్రార్యకముగ 

చ 

కెళ౭ 

కాదు, 'సమ_్టవిదేళములనుండియు .ెట్టిపదార్థములను. -జొప్పించుకొన 6 
గూడ దనియు, మిత వ్యయము గలీగ సామాన్యశీనన ముతో స్వదేశపు 

స్పవులనే యుపయోగించుకొనవలయు ననియు వలు చల వారు నిశ్చ 

యించుక్తనిరి. దేశీయవార్తాప త్రిక లన్నియు నీయుద్య్యృ ము ము 'నావెరా 

దించెను, వీనికి పోద్చలముగ చిప్ప పూ సకము లేకములం ెలువడినవి, 

మస్ షూ 

చెట్ఫో ప్ర తినిధుయ ఈచట్టములకు చృతిహలముగ త రానములను 

వర్జీ నియావారు చేసిన యేడుతీరానములలాో ఆండింటియందు 
జపతావలంబుల నడంయంద్రొక్కి చాధింప వలె నని ఆచంంండినందున 

సర్యాంగీకార మను బొంద నప్పటికి నవియు దేశమం దంతటను 

ప చృచురింపయబడేను, మస్ షూ సెట్స్ ప, జలు ప ప, త్యేకముహాసభ్ను జరప 

వెరయు నని కోరిరి, జేమ్నఓటిస్, సామ్యుయల్ ఆవడ డకవ్చు ప్రధాన 

కార్యక ర్హలై కాం గౌ సునీతిని బలపటుచుచుండిరి. ఇక్కనుముగా 

ఆడమ్సు నేతృత్వమును వహించి. బోస్టనుపట్టణమునం గహాడినసభనే. 
మహాసభగ మార్చీ (వృభుత్వమును ఫతిల్వులానన. జే జసెను. నవ్వు- -ఇంగ్లం 

డులోని పట్టణము లన్నింటియందు నీస్వాతం త్రో్టాడ్యామాము బాగుగ 

వ్యాపించివోయెను, 

కాని ఈమెని ్రాసీన దానినిబట్టి చేశ మంతధహుం నీయుద్యమ 

మున కనుకూలముగ నుండె నని తలంచుటకు వీలు లేదు.. డెనికి మ 

ళక్రువులై దీని నెట్లయిన ధ్వంసము చేయవలె నని పాలు పడిన ప్ర ప 

కకాలురును లక్షలను మించియుండిరి, . దేశమధ్యమందలి BRA 

దక్షీణసముదృ ద,తీరమునను పట్టణములు దూరదూరముగ నుండినకారణ. 

మున సీయుద్యేమమునకుం దగినంత ప్రోత్సాహ మ-చతూ లేకుండెను, 

న్ర్యూరిటనుల ( Puritans ) గ్రే భౌవము బాగుగ తేని చ్చు డేళయులం 

దును నిది పరిమితిముగ నే యుండేను, న్యూయార్కు. ప్రాం తమునందలి 

కృృషీపలులున్యు జర నీ దేశ పుభ క్తులును (౨16136), ఇకేళణనం దంతట 

నున్న క్వాకర్గును (౫21623 ) _ వీ రొకవిఫ; మగసజాంతి, సహన, 

నిరాడం బరముల నభఖిలషించువారు — ఈయుద్యము ము ను పపేన్షీంచియ్ు 

యుండిరి... "పెన్సిల్ వనియాయందు పళ్చిమభాగమున  బసించువారు 
తూర్చునారితో సమాన ప్రాతినిధ్యముకొజకు( బోరా౭కు యా ఈసార్య 
జనికోద్యమము'నెడల విముఖు లై లె యుండిరి. ఉత్తర కరొలతి నా, దకీణ 

కరాలీనా సరిహద్దులలో . వసీంచువారును . దీనియెడల సం హూార్డసహోను 

భూతిని గలిగియుండరై రి, వీ రంవజకం కును మిన్నణగ టూోరీలు మొద. 

ఆ -మెరికనులకు 

తిపకు లె యుండిరి. . కాని యుద్ద మారంభ మైన ఇ మొదలుకొని. 

అంత మగసవణకును న్యూ-ఇంగ్ల ండు వర్గీ రి నియావాసులం మా శ్ ము అను. 

పమానమెన ఐక్యమత్య మును k క్లే క్యసాసాసములను గలిగి "సలువయుడి 
యుండిరి, 

(Congress. ఏ. పాలకులచేతను శ్రాంతిసంఘము( Revolutions, న. 

“శ, ౧౭౭౬ వజకు నా బచేశమందతు వోసభ 

గణింపంబడుచు వచ్చినది? అనయా అందలి సభ్యుల _ౌ్కుతిపొదనము 



తళీఠా 

క ఆ న : ఇ జాల + 
లన్ని యు బ్రిటీష్ ప్రభువుల కనాదరణీయములు, కొని సభ్యులందజు 

సమావేళమై అమెరీకనుల కోరికలు న్యాయసంగతములైన వని తీర్రా 

నించి తదనుసారము ఇంగ్ల ండునకు విన్నపముల నంపిరి, ఆవిన్న పము 

అలాగ అ మెరికనులయధికారములను బుజువుచేయుట కై. వీరు బ్రిటీషు 

వారి ఫూర్వుల సిద్ధాంత ములను పృమాణములుగ 6 జూపిరి, సొమ్రజ్య 

ములోని సుజ లరిదజును సమా నాధికార ములు గలిగి యుండుటం జేసి 

అమెరికనులకును అట్టి హక్కు కల దని నిరూపించిరి. పంచాయతీ 

(౮40) ద్వారా దో విమర్శనము జరగుటయు, స్వకీయ సతి 

నిధ్యముగల సంఘమువలన పన్నులు విధింపంబడుటయు నను నీ రెండు 

హక్కులను సాం పుచట్టము భగము చేయు నని వీరి వాదము, ' వీరి 

నుతానుసార ము పార్ల మెంటు ఇంగ్గ ంఢునేకే చేతినిధి కాని సమస 

సొ మ్రాజ్యమునకును గానేరదు, తమ దేశములోని తమ ప్రాతినిధ్య ముగల 

సంఘములే తమమిో6ందను పన్నుల విధింప నధికారము గలీగియుండును, 

పార్ల మెంటు అట్టిది కాకపోవుటచే దాని యు.త్తరువుల నంగీకరింప 
వలసిన బాధ్యత తమకు లే దని ధ్రువపటేిచిరి. దీనికిదోడు . మానవు 
లకు గల జన స్వాతం త న్థ్రయులను పొందుపటిచిది,. అమెరికనుల 

4 లో | 

కింగ్గ ండు-పార్గ మెంటును స్వీకరింపనందులకు దానిలో తమ ప్రాతి 
య య లో 

నిధ్యము లేదు సరియేక దా అట్టి సంబంధమును గల్చించుకొనుటకు తమ 

శకేవిధమైన యభిమతమును లేదని స్పష్టీకరించిరి, 

న్యూయార్కు._నందు కాంగో సు 

దీనిక్తి చుతితాలకార్య ములు నలుగడల జరగసాగోను, "స్రైంప్రులను 

పంచవలసీనవా రాపనులకు రాజీనామా లొసంగ' బాధ్యు లైరి, జారీ 

యాలో దప్పం వక్కినవలసలలో స్థాంపులయుపయోగ మే. నిలీపి 

చేయబడెను. పలుచోట్ల స్టైంపులతో పనివడువ్యవహారములే నిలిపి 

చేయబడినవి, కొన్ని చోట్ల స్రైంప్రులు లేకయే వ్యవ హారములు జరగి 

పోవుచుండెను. ఇందువలన పాలకు లీజట్టమును తగినంత్ దిటుయుగ 
"పెట్ట (జూలకపోయిరి, అందుచే నిది బలహీనము అమలునందు 

గాంజొ చ్చెను, అచట ఇంగ్ల 6డులో నప్పటికి వలసలవారిదరఖాస్తు 

లన్నియు బి బి టీమ్ నారియా జే కనీ పొందినవి, 

లంటే రాకింగహాం అనునత (డు మంత్రిప దము నంద స్టైంపుచట్టమునక 

_ ముఖ్యకారకుండై న గ్రైకొవిల్లీ పదచ్యుతుండె పోయెను. మం త్రిమండ 
9) 

లమును మాలిపోయను, కొత్తగ చేర్పడిననుం శత్రు, లీచట్టము నెడల 

శృక్రూఫౌావ మానియుండిరి. అంత నీ చట్టమును రేద్దుపబుచు ప్రయ 

క్న మలా జరగ సాగాను, ఇందునుగూర్సి పద్ద మెంటునం _దభిప్రా ప్రాయ 

"భేదము లేర్చ'డెను.. 

సాను, సాక్కు_లవివయమున ప్ర ప స్తావించుచు పొర మెంటునకు 

సర్వాధి కారము కల దనియు, స్వచేశమునశే కాక సా చూజ్య మంత 

టను. పన్ను. విధించుటకు దాని కధికారము గల: దనియు ' లార్డ్ 

. మాన్స్ఫీల్లు వాదించి యుండేను. . :కామైక్ పిట్ట 

వలస సలదర ఖా స్తులైపె పెని వాదవివాదములు జరగ 

సనూవేశ మగుటకు( బూర్వ వే 

చట్ట మిక సుమారు మూ('డునిలలలో అమలులోనికి వచ్చు ననగా 

కాని ఇట్టి పరిస్టికు 

. ఇష్టము వచ్చినర్శిన సలు ప్రటకు స్వాతం త్ర, 

'నియ్యనివారిని పంచాయతీ( Jury )విచారణ అక్క_జ లేకయే తొకీదుల 

పృభ్ళతు లట్టి 

వాస పార్ల మెంటునకు. లే దని వాదించిరి, “కెండూనలల పర్యం 

అ మెరీ కా స్వాత ౦ త్ర్య్యయుద్ధము 

తము వాదవివాదములు జరగుచుశే యుండెను, తుదకు తాశ్కా 
లిక పరిస్థితులయం | దననసర మని ౧౭౬౬ నందు స్టారిపుచట్టును రద్దు 

గావింపంబకినది కాని డిక్ల శేటరకీచట్ట మను వేజ్ొొక దాని న మెరికనుల చె 

విథించిరి, ఇందువలన నల సలమాంద నింగ్ధ ంశుయొక్క_ ఆధిపత్యము 

విశన మే య.సనుం బెను, కాని యప్పటికి వలసలవారు దీని సెదిరింపక 

ముం దెట్టిప పన్నులను విధించినచో ప పృతిభుటింఫవ లె నని నిశ్చయించు. 

కొనిని, 'అట్టియవకాశము లభించు. షును. ఎక్క్క్ట_వకాలము 

౧౭౬౭-వ సంవత్సరమున 6 కుకాసెంశు చట్టములు ” బయలు టేజేనవి. 

వైనికవి ద్రో హాపుచట్టము (Mutiny Act) “ఇందులోని దే, చమటి 

సరిహద్దులలో కొత్తగ చేర్పడిన రక్నక సేనలనిమి త్తే మో-చట్ట సాక 

వించినది. కాని యూరోఫునం చెక్క_డయంగాని వెనికులకు లేని యవ 
వతోధ ములు కొన్ని అమెరికనుసైనికలకొజకు నిర్మింపంబడినందున 

న్యూయార్కు. నందలి అ సెంబ్లీయే మొదట నిందుల కంగీకరింపద మయ్యెను, 
కాని యచటిగవర్నరు తన పలుకుబకివలన దానిని పునర్విచారణ. 

లోనికి. దీయించి యందలి యంతిమభాగము నామోదించులాగున. 
జేసెను . ఇదే తరుణమున ఇంగృండులో పిట్ _ గ్రాస్ టకా 

పట్ట లేదు, 

మంత్రివర్జ మధికారమునకు వచ్చెను. అపుడు చార్లెస్ బౌక్రాషెం 
డనునతండు ట్రెజరర్. (కోశాధ్యకుంకు) ఎక్ స్పెకర్ ఇాకాసె 
లర్ గ నుండెను, ఇతండు పీట్ అస్వస్థుండుగ నుంక్నందున 

నుం త్రివర్ణయును. తేన యఫీననుం దుంచికొన సమష్థః డయ్యెను, అప్పు 
డికండు తనతోడివారిని, వార్ష మెంటును వోత్పహించి వలసలమోంద 

పన్నుల విధింప మూండు బిల్లుల దణయారుచేయించెను, వానిలో నొక 

దానిద్వారా సెనికవి ద్రోహళా సనచట్ట పునియమ ములను లోకులచే నను 
లులో 6 బెట్టింప నంత వజకు నిక ముం దేవిధమైన కార్యములను సలుప6. 

గూడ దని “న్యూయార్కు.నందలి అసె ంబ్లీని ర రద్దుప టిజెను. (క్రమముగ 

నీబిల్లు లన్నియు చట్హ్రములుగ6 బరిణమించెను. బోస స్ట నున ర యన కర 

గృహణ సంఘము (Custom Board) నొకదాని శర్పలు చువినుయ 

మున Me ఉ౦డెను, అ మెరీకోనులలో దాని "నెవ్వరును అడ్డగింప 

రెనిన్యూ వివ యక మైన, చట్ట మునకు మవోతీ వ 
ప్రతివా వాదము లారంభ నుయ్యెను, సీసము. బొమ్మలరంసలా, 9 

కాగితముల్యు తేయాకు లేనసవాని ఎని పన్నులు విధించి వానివలన 

ప్రోవన ధనముననుండియు,. శెనిన్యూనుండియు వలసలలో పనిచేయు 

నాంగ్లేయగవర్న రులు, ._ మొదలై నవారికి మాసీకచేత నము. 
లొసంసట శేర్చాట్లు జర గెను, ఇట్లు వలసలడబ్బు దినునీయధి కారు 

పాంతిక _ అసె సెంబ్లీ లతో నెట్టైస య 'చ్సేయమును లేకయే 

“గాజా 

జదీలు 
జ 

లందటును 

సస బొందిరి, పన్నుల 

సాయముతో అడి రెల్టీ కోర్టులందు విచారించి దండింపవలయు నని 

యు త్తరువు చేయంబడెను. కావున వలసలలో వీని కన్నింటికిని 

విరుద్ధ మగు" నాందోళనము ఇెలలేంగెను.. ఈబిల్లులు. ముఖ్యముగ 

నున్షూశెట్ళునే తగులున వై నందున. అచటివారు "వీనిని. రడ్డు 



అమెంకా స్వాత్ ంత్ర్యయుద్ధము 

గావింప్రం వని ఇంగ్గండువారి కొక వినతిప ల్ ము నంపుచు వలసల 

కన్ని ంటికినిగూడ బంపీ వారివారి యఖిప్రాయములనునూడం దెలుప 

వలసిన దని కోరిరి, - వీ రిట్లు చేయుట వలసలకార్యదర్శికి సరిపడ 

డర్యును. 

సెట్సువారికిని వారీసం దేశముల నుపేక్షీంపవలసిన దని వలస సలవారికిని 

సతీం డు త్తరువు గావించెను, వలసలవా రళని యు త్తరువులసే యుసే 

శీంచి మస్ పరా సెట్సువారి కనకూలను గే పృత్యూ క్త తరముల నంపిరి, 

పంపినసం డేశము ల నసుపకసంహరించుకొను6 డని. మస్ షూ 

కార్యద ర్భియాజ్ఞ నుల ఖృంఘీంచినందున గవ వర్నరు మస్ షూ శెట్సులోని 

అౌెంల్లీ కూడ ర రద్దుపజీశెను. బోస్ట కొ నగరమనండలి “కస్టం? _ అధి 

కారులు జాకొ హోంకకా అనునతనీ 6 లిబర్టీ 3 (Liberty ) అనుభిన్న 

యోడను బట్ట కొనిరి, 

జరగను, ముం డట్లు జరగంగూడ దనుసెపముతో చ్రీటీకొవారు 

శండుపటాలముల సె సైన్యమును చెప్పించి బోస్ట్రన నందు నిలిపిరి ౧౭౬౮ 

లే యుద్ధనౌక లుగూడ ఆశేవునందు నిలు పడినవి. ఆట ఇంగ్లాండు 
జో ఇ కున న జ రం ఇ నాం నందు పరసలభ రంపినవి సములు శునుమైన అథికారులద్వార 

వచ్చినవి కా వనియో, "లేక డీక శేటరీచటమునకు విరుదము లనియో 
య ౬ యు 

అన్నియు తృణీక రిం పంుడినవి, మస్ 

ఆసమయమున గొప్పపోరాటము, నల్ల రియు 

తళ = ళో పూ సెిట్బువాసులు రా జద్రాహు 

లనియు, అమెరికనులు చృతికార్యము ను ఎదెరీంచుచుందు రనియు 

ఇంగ్బండురాజును, ఆతనిమంత్రిర్భమ వారును ఘాోషించిరి, పార్ల 

సుంటువారు దాని నామోదించీరి, ఇంగ్ల ౦డు డేశము వెలుపల నెవరైన 

దానియెడల నపరాధము గావింతురేని అట్టివారిని బట్టికొని నచ్చి 

ఇంగృండునందు. శిక్షించుట కనకూలముగ నుండులాగున నెనిమిడవ 

హానీ  జకనియమమును 'సలీపి యుండెను, ఆ పాంళతచటమును 
(UU ఎ లు 

బయటికిల దీసి సిక్రా నివచ్చి తీడనుసారము ' మంచిపలుకుబడికల అమె 

రీకానా యకులమో(డ సామ్యములను నేకరించి.. ఇంగ్ధండు నకు 

పంపవలసినదిగా ిట్మ్పాలకులు మస్ షూ సెట్బ్పునందలి తమ 

ఉద్యోగుల క తరువు నంపిరి, ఈకార్య మ 'మెరికనులకోపాన్ని కింధన 

మయ్యెను, వర్టీ నియా లోని బన్పెను లీంగ్లండ యొక్కొ_ ఈనీతిని కడు 

త్మీవృముగ. ఖండించిరి. ఇట్ సితిస్ తలం వ'మె రికనులనిమి త్త 'మొకోబిప పు 

పదమును సృష్టించుట కింగ్ గీ షుచర్చి తనుదొరతనమును చ్రోక్ళహింప 

నున్న దనుక తతో. న్యూ-ఇంగ్ల ండునందు వాదవివాదములు పెచ్చు 

"పెరీగపోరేెను, ఆకాలమన మతముశెడల విశ్వాసము. తేనివా రేకు 

లుండినందున కొత్తగ మతగురువు (Bishop) ఏర్చడినయెడల నత 

నికి 'లో-బడియుండవ ననుటయే  శీరిభయవివాదములకు 6 

"గారణము, కానున స్వేచ్చగా నండడల(చినవా రండటును స్వరకు 

ణోపొ యములను జూ చికొనసాగిరి. నిజమునకు బ్రీటేమ్దొరత నమ: వారి 

కప్పు డి డిట్టియఫీ ప్రా పాయ మే కేకండెనంట. శాన ఏతత్ స సంబంధ మైన 

వాదవివాదము లలన న నాందోళన మెక్కు_వ యయ్యెను, 

బర్ట్ 

వలసివచ్చు 

గాజు 

మొదలగు దిగవముతు లమో6డను సుంకము విధింపంబడుటచే వ్యాపారా 

సహకారనీతిని ( Policy of Commercial Non-intereourse ) 

చాసన నవలం బిం పవలసీన దని స్థానిక సంఘములు ( Local Bodie
s ) ' చోరవ్యాపారము నడంచుటనై .. చేసిన 

క్రేలణా. 

గట్టితీర్థానముల స సలీపినవి, కాని వలసలు ధనాథ్యములును, సకోలవస్తూ 

సంపస్న,మాలఃను నె యుండినందున యూరో పుతో దొంగతనముగ 

వ్యాపారము జరగుచు'నేయాం డెను, వెనుక ప్రాంపుచట్టపుదినములలో 

అ మెరీకాతో వ్యాపారము పడిపోవుటచే. ఇంగ్ల ండులోనివ ర్హకు లంద 
టును దొరతనమువారితో మొజలిడియుండిరి. కాని ఇప్పు డావిభమున 
మొజులు వెట్టక స్వనష్టమున కోర్చియు ప్రభుత్వమునకు సాహాయ్య 
మొనరింప మొదలీడిరి. ఇంగృండురాజును దనస్థానమును జక్కంబణటు 
చుకొనందొడల[ి ౧౭౭౦లో లార్డు నార్ (Lord Nerth ) ప్రథాన 

మంత్రి యగసరికి దానిని సంపూర్షముగ దృఢపటు చుకిెచెను, ఇట్లు 
అట్లాంటిక్ మహాసాగరమున కిరు చ్రకటాల నొకరు డిక్ష శీటరీచట్టము 

నకు. బ్రైతికూలముగను, చేతొక రనుకూలముగను పోరాడుట కై సన్నా' 

హములను గావింప గడణిరి, 

"రును పెండుయొక రా రెవిన్యూచట్టములను, తై ర్గ నమలులో. 

'బెట్టుటకు. వీలు కలంగదయ్యొను. వలసలయం దుత్చన్నములగు పదార్థ 

ములమో (ద౯గాక' వెలుపలనుండి వచ్చు గాజా మున్నగు ఉపర్యు_క్త న్ 

పదార్థముః మింద నగుటచే అమెరికను లీప పన్నులను దిరస్క_రింప రని 
తీ టో షువారు తలంచియుండిరి, కాని తలంచినదానికి భిన్న ముగ అమెరి 

| కనులు వీని నన్నింటిని బహిహ్క్లరించి, 'తెప్పించుకొనుట యే మానిరి. 

అదిగాక ఈపన్నులు చ్రటీముపడార్థములమై విధింపంబడుటవే వ్యాపా 

రికనీతికి విపరీత మైయుండెను. కావున ౧౭౭౦-వ సంవత్సరమున 

ఒక్కా కేయాకుమా6దిపన్ను తప్పు తక్కిన వన్నియు రద్దు చేయండి 

నవి. పౌండుబరువుగల లేయాకునకు మూడు పెన్సుల సుంకము 

న్యూత్రము వలసలనారి కియ్యవలసివచ్చెను, పన్ను కొంచె మగుట వే 

“ఆదాయము కొజంతవడినచో దానిని బూ  ర్రిచేయాటకు మజికొన్ని 

యుపాయములను గనిపట్టిరి, కాని పన్ను లెంత స్వల్ప మైనను పోరాటు 

మిస్పుడు పన్నులందలి "హెచ్చుళస్తలవిమయమున కాక దానిని విధించు. 

నధికారమునుగూర్చి యగుటచే కొన్నిపన్నులను దీసిన వె చినను "లేయాకు 

పన్ను అత్యల్ప మె మినను ప్రతికూలాందోళనము యథాప్తూర్వము జర 

గుచునే యుండెను, 'లేయాకుదిగుదుతులను బొ త్తిగ నాంపివేయవలయు. 

నని వలసలవారు ప్ర్యృయత్నించుచుండిరి. ఈసందర్భములంచే ౧౭౭ ౦వ 

సంవత్సరము మార్చినెల ౫- వ తారీఖున బోస్ట్ర క హత్య, (Massacre 

of Boston) అను ఘటనము జర గొను. (పృజలకున్కు సెనికులక్రును 

కలహము జనింపయగ్కా “సెనికోలు నలుగురు మనుష్యులను గాల్చి' చంపిరి, 

దీనిచే బోస్ట కొనివాసులు కోపపూరితు లె లై రి ఒక్క పెట్టున వెం 00౦0ల 

మంది ప్ర నిరాయాధులస పౌరులను వధించి రని కల్లోలము సంహ 
సాగిరి, శకము సృ్కజల కందజుకును నాయకుడే యచటి. సేనను. 

కేటొక శొనునకు నూర్చవలయు న నని బ్రిటీన్ అధికారిని బలవంతము 

చేయ నటులే జరిను. తత్భలితముగ ఫోబ్లోలవాశావరణ " మించుక' 

శాంతి నొం చెను, వాదవివాదములు సమసిపోవులాసనలహడ కన్చిం'చెను. 

కాని '౧౭౬౨-వ - సంవత్సరమున. నరగక్ సెట్ అఖాతమునందు. 

ప్రయత్నములలో నౌకాథి 



a 

౩3౫౦ 

'కారులు కొందటు సల్పిన కృత్యములచే గాస్పీ నాముక బి, టీషునాక 

ధ్వంస మయ్యెను, ఇందునుగూర్చి యొక విచారణ _జరగను, దానికి 

ఫలితముగ . చ్రీటీమునౌకలు, నాకానిరాణ స్థానమలుు సామ సలు 
మున్న గువాని రక్కుణముకొజకు (ప (ద్ర, ల్యేకమెన యేర్చాట్లు జర గను, 

వలసలయందలి నాయకులు దోన విమర్శ భార్గను ఇంగ్గండునకు పంప 

 బడులాగునం గన్ఫ కును, మజీయు మన్ షూ "సెట్టు గవర్నరు, ఉన్నత 

_చ్యాయాలయఫు ( Superior Court) జడ్జీలు మొందలగువారిని నియో 
గించుట రాజాధికారమున నుండు ననియు, వారికి వేతనములు బ్రిటీ 
దొరతనమువలన ముట్టు ననియు ఒక నియను మేర్చడెను. ఈ కార 
ణము లన్నింటిచే వలసలలో మరల చుబలవై "మిన యాందోళనము చేల 

'శీలాను, ఈపర్యాయ. మెప్పటిసమాచారము లప్పుడు చెలిసీకొ నుటకును 

తమవార్తల నందజకును పంపుటకును వీ అసలాగున వలసలవారు వారీ 

వారి రాజ్యములలో నొకవిధమగుసంఘ ముల నేర్చాటుచేసికొనిరి, ఇదే 

సమయమున ఇంగ్ల రౌసినందలి ఈస్ట్రి ండియా కం చెనీడైశెక్ష ర్ల అమెరి 

కను వ్యాపార మంతేయు డచ్చివారికి. బోవుటచే తమకు నష్టము 
కలి? ననియు, డానికి పరిహారము నొసంయం డనియు పార మెంటు 

వారి నడిగిరి. అందులకు. వారు మంచి డని శేయాకుచట్టము నోక 

దానిని సృష్టించి తేయాకు న మెరికావల'సలకు పంపుం డనియు, దాని 

మీ దయగలది సమతిపన్నును రద్దు చేసినయెడల నహ్ట్ర పరిహారము వేఖుగ 

నియ్యవలసిన యవసరము లేకయే వా ర్రియగు "ననియు తీర్గానము 

గావించిరి, ఈవిధానమున కంపెనీవారు డచ్చివారికం కె ఇెక్కుడు 
లాభము నొందగల రని వీరు తలంచియుండిరి, కాని చేళశమం దంతట 

నింగ్గ ండునకు వ్యతిరేకముగ నాందోళనములునుు ఆపదృవములును 

జరగసచుండుటచే చేయాకును గొనువాచే లేనైరి, శెండు 'ేళములకును 

గల విరోధము దినదెన,ప ప్ర వర్ధమాన మగచుం డెను. తుదకు ౧౭౭౩ -వ 

సంవత్సరమున కంజెనీహాలీలే కయాకు న్యూయార గ్రాం ఫీలడల్ ఫియా, 
బస స్రక్కా అన్నపోలీస్ కేవులందు వచ్చి చేశను కాని ఒక శేవున ౦'దైన 

లోపలి కేజాలకపోరెను, బోస్ట్ర కొనివాసలు 3౫౦ 

“తేయాకును సముద ద్రమునం బాజవై చిక, ఈ కార్యము చేయునపుడు 
వీరు గు క్రింపవీలులస్తండులాగున శోేోణహీందువులచేమములను దాల్చి 

యుండిరి, అప్పు డింగ క ండురాజాయొక్క_యు, నారు మంతి ్రివర్షము 
యొక్కయు నధికార మున్నతదశ నందియుండినందున శన 
లూటీ జరగినవెంటనే అ'మనెరికనులు _ఘారనిర్బంభముల పాల్చజుప 
మొదలీడిరి. నస్థ మైన "లేయాకు ఖిరీదును గట్టి యియ్య నంత 
వలకో బోస్టకా శవ కట్టి చేయవలయు ననియు, మస్ షూ 
సెట్సుయొక్క.. అధి కారపత శ్రమ Charter ) ను ' లాగుకొని 

_శాజస్వామికమైన వలసగ చేయవలె “ననియు, బ్రిటీష్ అధికారుల 
క్ల _ర్తవ్యపాలనమున ; నడ్జిగించువారిని బంధించి యిం ండునకు ప పంప 

వలయు ననియు. వలసలయం దవసరమైనచోట్ల బి టీషు నల 

నుండు. ఏగ్భవా్థులకట్టడమలంాని ధాజ్యా గారములలాని యుపయో 

పెప్టైల 

నిలుప | 

వలయు ననియు, ెనికులకుల గావలసిన భవనము లేనిచో ఖా లీ౫ 

గించుకొని వాని యజమా నులకు నుచితరీతిని ప్ర 
ఉత్తరువులను జారీచేయించి పార్ల మెంటువారు వాని నన్నింటిని అమ 

లులో6 బెట్టింపు. డని తమ యుద్యోగుల కాజ్ఞ నొసంగిరి, తదనుసార 
ముగ వలసలయం దన్నింట ముఖ్యముగ మస్ షూ సెట్సు వర్టీనియాల 
యందు భయంకర నిర్భంభము లారంభము కా6€గా ఒక్క. పెట్టున 

కార్యజాలము లన్ని యు( చాఅటునూ -అవోయెను, 

ప తిఫలమియ్యవ లె ననియు 

సా మ్రూజ్యము నశేవృద్ధి సొందింపవలె ననుకృష్ణతో బీ బి టీక్షా 

వారు ప్రపంచమందలి వివిధఖాగములతో సంబంధమును గలా? జేకి 
కొనుచున్న ౦దులకు ఫలీతముగ ననవసరములై న విషయములలో నిక్షి( 

దమ్మునుగూడ దించుచున్నా రని మేధావు లగు వలసలవా రేకులు 

(కిందటే గృహించియూండిరి, ఇట్టిపరిస్థితులవలన జే 

అప్పుడు మరల క్యూ బెక్కు చట్ట మొకటి జన్మించెను. తేడనుసారము 

వలసలపడమటిభాగము నంతయు చభుత్వమువారు క్యూ బెక్కుు 
ఛ్రాంతేమున ందు6 గలీపిరి, ఇందుచే వలసలవారికి పడమట. (బ్రెసరించు 

బప (వ తిబంధకము 'లేర్చ డెను, అదిగాక క్యూ చెక్కు లాకాయందు 
రోమనుకాఢలీక్క మత మెక్కు_ వగుటం జేసీ కొత్తగ గలుపయబడిన 
దేశమందలి ఇతరమత స్థ: సలకు బాధాకర మరెనా. అల్ల రులక్కు అసం 

తుష్టికి, విద్రోహమః లకును ప్కధానశేందృము మస్ షూ నెటు. ఉప 
ర్యుక్త ములైన చట్టమలు, ఉత్తరువులు సరాసరి మస్ పూ సెట్సొకు 

, తగులునవియే యని ఇదివజే వ్రాయయుడినది. ఒకదానివలన బోస్టకా 
రేవు మూ(తవజెను, వేళ్ెక దానివలన ప్రజ లండటు చెన్ను కొనుసభ 
అంతర్థానమై రాజనియుక్ష మగుసంఖు 'మేర్చ డెను. ఆ వలసవారికి 
వోటు నొసంగునట్లి యధికారము పోయెను, మజయొకచట్టము ననుస 
రించి చేర నెంసరించువారు SY చేళమునం గాక ఏయన్య చేళమందో 

లేక ప౦ప(బడవలసీ 

యుండిరి, అమెరీకాయందు ముఖ్య నేనానిగ నుండిన థానుస్ గేజ్. 
ఆనుసలత నిని మస్ షూ గా నెట్సునక గవర్న్యరుగ నియమిం ఛి కొ, త్త నియను 

ముల నన్నింటిని 

రధికార సచ్చిరి. 

బాలకాలము 

ఇంగ్ల ండనందో దోపువివార ణము. రొొలకు 

నిక బలము'ద్యారా అములుపటుముటకి బ్రిటీకవా 

బోస్ట కొపట్టణమ మింద పడనున్న ఈవబిళ త్తినిగజించి 'తెలీనిన 
తోడే తక్క సవలస సలవా రందటును స్థానిక ,ప్రాంతికసభలను 
గాబించి మస్ పూ సెట్టు, వర్టీ నియాలం సూచించినవిభమన సాధ్య 
దేశిక" 'మన కాం గసను సమా బేశ మొనరింప నిశ్చయించిరి, అందు 
వ్ర యావలసనుండి తప్ప దక్కి నయన్ని ంటినుండి పృతినిధు లేతెం 

. వీరిలో చేళాభీమాను లగు రాడికలు లే ఎక్క వగ నుండిరి, వీ. 

రందణును బాటోిటముగ ఇంగ్ల ండుతో యుద వెంనరింపవ బె ననియే 
కోరుచుండిరి,. జోసఫ్ ఛౌలోజేనాయకత్యమునం గొండణు శాంతి. 
యాత మగుసంధికి( ద్రైయత్ని ంపసాశిరి. తీ వృవాదవివాదములయనం 
తరము. తమ కేర్చజుచుకొ నిన అసెం నీలం చప్ప నితరుల ెవరికిని 
తమమిోంద పన్ను విధించుట కధికార ముండయహాడ దని స్థిరపజీచిరి, 

| ౧౭౬౩ -వ న సంవత్సరము మొదలుకొని బార్ల మెంటువారు 'శమమాయ- 



- మరికా స్వాతంత్ర్య యుద్ధము 

వేయంగడంగినచట్ట ములను, పన్నులను ఉదాహరించి శ్లోక్షదాయకయు 
లననిట్టివిధాననుల కామెదికను లం మొ త్ర యును సమ 

' శ్రీర్గానించిర. పార్ల మెంటు 

మున్షూ సెట్సులీ రానయుల నామోదించుంద్న కాక వానిని కార్యము 
లోనికీం చెచ్చునపుకు బలము (వ్ర, యోగింపవలనివచ్చిన యెడకలం దక్కిన 
వలసలవా రందటును సాహాయ్య ము చేయవలయు ననియు నిశ్చయిం 
చిర, నెండియు (చుతివలస యందును సంఘముల చనన వాని వాని 
ద్వారా సను స్త్రపౌర కార్య: లను నెబివేర్చుకొనులాగున రూఢిపటు. 
కొనిరి, అంతమున కీతీర్తానముల నన్నింటిని కాం గ సువా 3 కు ండు 
రాజునకున్యు క్యూ బెక్క్కు ప్రాంతీయులకును, 
గేటు ఎశ్రీటన్నుప్కజలకును పంపీంచిరి 

బంపరై రి. 

వలసలనిపవాసులక్రును, 

కాని పొర్గ "మంటునక్రు( 

గ్ 

శాం ౮ సుయొక్క_ సంఘునిర్థాణాది కార్య ములు మిగుల సాహ 
సౌత్ కము లైనను జాయమాన నూతన సృభుత్వు సంఘటనమున కంకర 
భూతములైన విపయము లీం గుండెను, సంఘము ( Asscciation y, 
అఆనాయాత నము (Non-Importation ) | అనిర్యాత నము (Non- 
Exportation ) లనునవి వీరలయిీ కార్య కృముముననుండి జనిం చినవే, 
వీనికి దోడుగ కృషిని, చదేశీయసరి శ్రమలను బోత్చహీంచుటకును, 
కొక్రీగ కల్పిం చుకొన్న కార్య విధానము లన్నింటిని అమలులో. 

భెట్టించుకొనుటకును మజీకొన్నిసంసుముల (6౦౧౫141669). చేర్చ 

టుచుకొనిరి, బకాహ్కురణని నాం తానుసార మ మెరీకను సంఘముల. 

నియమములను స్వీకదిం ది తదసేకాలముగ వ వర్పింపనివారిమో6ద వలసల 

వారున్యు స్థానిక సంస్థలను నిర్భంగముల పృయోగిం చుటకును నివ్క_ర్థ 

కావింపంబ డేను, స్తాం ప్ర జట్టును ఫుట్లినది మొదటుకొ ని ఇట్టి విధానము. 

లప్పుడప్పు డవలంనింపయడునునే వచ్చినవి, కావున నివు డీసంఘము 

లన్నియు శీఘ్ర నీ, ముగ కాం సుతీ రానములను కార్యరూ పమున బెట్టుట 

యం చే నిమగ్టో ను లయ్యెసి. ఈసంఘములద్యారో 'రాజపశ్నీయు లెవ 

శె నదియు, జాతీయప కీయు 'లెన-రెనడియయు గస_ర్జింప మంచియవకాళము 
దొరకును, కాంగ్రె సుతీరూనము లకు రా జప కీయులు సమతిం పరై 6, అట్టి 
వారీపె నిర్భంధము లెక్కు_వయ్యెను. జాతీయులు వీరిని దోషులుగ 

గణించి విచారణప్రూర్వకముగ6 గొందజకు కారాగారశికుయు, మటీ 

కొందజకు పృవాసశిమయు విధింపసాగిరి. కాంగ్రైసుయొక్క_ సాధా 
రణనియమముల ననుసరించి పనిచేయణగడణన (క్రాంతి కారకము. లగు 

స్థానికసంస్థ లన్నియు నిటులే కావింపుచువచ్చెను. ఈసంస్థ లే తుధకు 
నూతన ప్రభుత్వమునకు మూలాధారము లయ్యెను, మందం రాని 

యీప్రధానకార్య ము'లే మొదటి సార్వజనిక మహాసభ ( Continental 

Congress ) నలన6 గావింపంబడిసవి. తౌము గావించుకొనిన తీరాన 
"ముల కనుకూలముగా నప్పటిరాజకీ య పరిద్ధితులం దేవిధమైన మార్చు 

లనుగాని బ్రిటివ్ ప సృళ్గుత్వమువారు చేయనియెడల - ౧౭౭౫-వ మే 

నెలలో మళల సమావేశ మగుట శేర్చాట్లను చేసి, కాంగ్రైసువా. రప్ప 

. టికి ఫీడిపోయిరి, 

మఠీంప (యహాడ దని 

సిన కొ కొ శ్హయు త్త రులను నిరసీించుచు. 

క%౧ 

సెలుసలవాగి యో కార్య క్క క్ర మమువలన ఆంగ్లేయ దొరతనమువా 
రత్యంతము శోధపూరికు లై రి. అ మెరీకనులుపం ఫుకొనినదర ఖా స్తులను 
విచారించి సమాధాన ఫ్రార్యకముగ వారికిగల దుఃఖములను దొల(గించు 
టకు మాటు నియమనపుచట్టము ( Restraining Act) నొకదానిని 
బి బ్రీటిషువారు వారిమొ(ద వై చిర, ఇందువలన వలసలవాదరీ ' మత్స్య 
చ్యోహరమనకు ప్ర ప తిబంధము కలిగను, బి బిటీవుదీవులత్రో 6 దప నిత 
రులతో వ్యాపారము సలు ప్రట క మెరికనం కధి కారము లేకపోయెను, 
బి చ్రీటీవువా రంగీకరించిన స సభలద్వారా ఊచికమార్గ మునగాక అమెరి, 
లలు స్వయముగ నేర్పటుచుకిన్స క్రాంతిసమాజములు కాంగా 
సులు సలహా నోసం/సవిధానము లన్నియు రాజ దోహకము లని పాప 
కులు నిరసింపసాగిరి. అమెరికను శేర్చజుళుకొన్న సంభఘములును 
నిర్బంధమార్షముల నవలంబిం చి రా జపశ్నీయుల జడిపించుచు, తమవిధా 
నములను కార్యరూపమునకు6 జేలడంినందున్న సా మూజ్య వ్యాపార 
మున కమిత మగు నష్ట్యృము కలుగసాగను. అందుచే ఆంగ్లేయులకు 
యుద్ధముచేసి ప్ర, వ తీకొరము "గావించుకొనుట తప్ప చేటొండుమార్షము 
లేదయ్యెను. ఇటు వలసలవాసులును యుద్ధ మవళ్యం భావి యని "తల 
పోయు చుండి ఏ. న్యూ- -ఇంగ్ల ండునం దన్ని కడల నిట్టి పృేవాదము లే 
వ్యాపించియుండెను. మని షూ సెట్బునంధు ప్రాంతికన్య స సమా వేశమై 
రాజ్యభారమును హాస్త్సగతము. గావించుకొని స్వకీయరతణము 
(Defenc3) నందు మగ్శ మయ్యెను, కాంగ్రెసు. లేనికాలమున 
తత్ స్థానమున వ్యవహారములను జరఫుటకై అమెరికోనులు రకుకనేన 
నొకచానిని స్టాపించుకొనిరి, అటు బోస స్టక్ నగరమందలీ యాలగ్లేయ 
గవర్నరు థామస్ గేజ్ అనునతండు దుర్గమును మరన్తుతు చేయింప 
మొదలీడి వలసలవారు సంగ్రహించుచుండిన యుద్ద సామ; తులను 
కొల్ల గొట్టించుట 3 యవకాళమును వెదకుచుం డెను, ఇసు అమెరీకనుల 
పక్షమున వర్తీనియాయందు వాలంటీరుదశములు ప్రో వగుచుం డెను 

| బోస్టక్, న్యూయార్కులందువలె దక్షిణ శెరొలీ నాయుడును "తేయాకు 
ధ్వంసము. చేయంబటెను. అచటిపాల నాధి కారము నంతను అమెరికను 

| సంఘము హా స్పగతము చేసికొనెను, న్యూయార్కు, ఫీలడల్ఫీయా 
పట్టణములను ముఖ్య స్థానములు గ జేసికొని అ'మెరికనులు దేళ్ల మెళ్లె 
డల విప్ర ప్లవృప్తబారమును సలుప(దోొడగరి, అట ఇంగ్లండులో 

౧౭ ౭6-వ సంవత్సరమున పార్ల మెంటుసమావేశము కాయగా నందు 
రాజును మం తి వర్ణయును అ మెరికాయం దతిభయంకర మైన వి దో 
హాము సెరుగుచున్న దని యయాద్ధోషించిరి.. పార్ల మెంటులోని శయ 

సభలవారును దీనిని ధువపటిచిరి, అప్పు డీకెండుచేశ్రయలవారికిని 
సమాధానము. కలిగింపవలె ననునాళతో చాథాంప్రభువు (Pitt) 
కొన్ని హరతుల సూచిం'చెను. తదనుసారము 6 ఇంగ్ల గ ండుపార్ల ర మెంటు 

వలసలమో(ద శీవిధమైన పన్నును విథింప౦హాడదు, కాంగ్రా సువాశే 

వారియిహ్టానుసారము విధించుకిొనవచ్చును, 

నివ్కర్ష చేయు కప్పమును కాం గ్ఫెసు ఇంగ్ల ండునకో చెల్లించు చుండ 
వలెను. వ్యాపారము, జలయానము . మొదలగువిప య ములం జెట్టిపరి 

కాని పార్గమెంటు 



తేషీ9 

వర్తనము గాని వేయంబడదు, చట్టములకు విరుద్ధము గాకుండ 

న్య్యాయానుసారము వలసలంం దవసర మని తోంచినచోట్ల బ్రిటీష్ 
నేనలు నిలుప(బడును, న్యాయసమ్మత మైన | పృజల వాక్కూ_లను భంగ 

పటుచుటశే ఈనేన లుపయోగింపంబడవు * అని ఈపషరతులయిందలి 

సారాంశములు, వాస్టవమున కివి యన్నియు నిఠిగ్గ ండున శే లాభకర 

ములు. ఇందువలన న మెరికాకు( గలిగెడులాభ మేమియు లేదు, కాని 

పార్ల మెంటు క్నికీని సమృతిం పదయ్యెను, "పిదప ఎడ డ్మండ్ బర్ అను 

నతం౭డు (ప్కతిపాదిం చిన విష్టిపద్ధతి (Requisition System ఎయు 

బ్రిటీవ్ స్వీ కారమును పంద జాలకపోయెను. చిట్టచివరకు లార్డ్ 

నార్రుయొక్క_ ప్రతిపాదనము లంగీకార మును బడెను. వానియందలి 

సారాంశ మే మనగా? * అమెరకను 'లేర్చణుచుకొ నినసంఘము 

లంగీకరింపలుడవు. ఏీవలసయందలి ఎసెం్లీర్వైనను డానిస్థానిక ప్రభు 
తమును బోషి పషించుచు సార్వజనికపోహుణ మున ౩ శక్త ్ యనుసారము 

వోడ్చడుచుండునెడల నప్పుడు రాజును పార్ల మెంటును ఆవలసయందలి 
వ్య్యాపారవిసయమున6 దప్ప మతియేవిపయమునను బన్ను విధింపరు. 

నూళ్థియార్కు., ఉఊత్తరశరొలీనా్సా జార్జి యా దప్ప దక్కినవలసల_ 

_ ఈయంతిమనియవము. వారిక్ మత్స స్థ వ్యాపార పుహక్కు_ ఉండదు, » 

మౌమెరికనులకు ప్రొణఘాతము వంటిది, లార్డునార్తు మొక్క నియమ 

౩ మాల నమెరికను కేలరీ వముగ నిరసించిరి. తేత్సలిత యుగ రెండు పక్ష 

ములజదును. యాద్ధస శ్వ హములు మ్క్కిలీ చుటుకుగ జఠగసాగెను, 

- యుద్ధారంభమన నమెరికాకు కావలసినంత శిక్షీతజలనేన లేక 

పోయినను, సము ద ద్రప్రాాంతవాసులసంఖ్య ఎక్కు_ వగుటచేత వ్యాపా 

రమునిమి త్రీ త్రము విచేశయలకుమా త్ చే కాక స్వ దేశయున( గూడ గమ 

చాగమనములల గావించునట్టి ఓడలుమా త్రయ పీరిదస్టజి నుండెను, 

'పార్తకఫునౌాకలను ళత్రువులనుండియు, సమ్ముదృప్రు దొంగల నుండియు 

రేటేంచునిమి త్త తము యోధులును వీనివెంటం బోవుచుండిరి, ఈ జల 

యానరతుకళటులు. క_ర్తజీనాా లూయి బర్జులమింద జరగిన దండ 

యా ల లందు ప ప్రసిద్ధికెక్కిన శార్యపూరిత కార్యముల సలిపవియుండు. 

టయేకాక కొ న జరగియుండిన స్రౌన్ఫు దేశముతోడి యుద్ధము 

"లందును పనితే£ సియుండీరి. కావున యుద్ధ మారంభమెనతోడ చే. వర్త 

కు నౌకలు పెక్కు యుద్దనౌకలుగ మార్చేయిడినవి. ఈనాకాపరివర్త ర 

నము యుద్ధము పూర్థి ర్థియగసనంత వజకును జరగసగచునేయుం డెను. ఆసమ 

యమున 000 ల ఆయుధములును, సెనికులును 

ప్రయాణము చేయగల ౨,౦౦౮౦౪ కృయిజేటునాక లీట్లు మార్చుదల 

'నం'బెను, ఇవికాక మటీకొన్ని ప్రా పాంత ములందు తయారై న నాకలును 

త్రి టీషువ్యాపారమునక నష్టము వచ్చు నుపాయముల సలుపసా గౌను, 

03000 ల 

౧౭౭ ౫-వ సంవత్సరము, వ్ న్స్ ప్రిలొమాసమున మన్షూ సెట్సు 

నందు కలహము లారంభ మెనవి, ఇంగ్ల ండులో మా౭డవజూర్జి రౌజు 

“నకును, . మం తు తులకును' కణాజ్యమ. విద్రోవోన్నెలో నుడీకిపోవు 

'చుండినలాసన సోనరమయ్యెను, ట్ర చి టీవ్ వారు. వలసలయొడల.. నవలం. 

వింప' "నెంచినరా జనీతి ప,సర ణమున గక ప్రాంత మొక పెద్దబండ, కావున 
లో 

కనులు “సంగ 

మాందం బడవైచి లాగిం చియు, 

అ మెరికా స్వాత ౦ శ్ర్యయుద్ధము 

పాలకులు మెంట్ర్ర మొదట నీప్రాంతమునే అడళంద్రొక్క వలయు నని 

నిశ్చయించిరి. అ మెదీకాలోని చ్రీటీకా నేనలక్ర ముఖ్య నాయకు(డుగన్సు - 
మస్ షూ 'సెట్సువలసకు గవర్న రుగను వచ్చిన జనరల్ గేజ్ యొక్క 
ముఖ్యస్థాన మావలసయందలి బోస స్రక్పట్టణ మే మైనందున వంటే 

అధికారవూ ర్లమైన తమ పృతిస్థను స్థాపించుకొ నుట కదియే తగినవో . 

టని ఆంగ్లేయులు తలపోసిరి, తాత్కాలిక ప వభుత్వము'నెడల అసంతృ, 

పుల తిరుగ బడుటకిు సిద్ధముగం గూర్చున్న అమెరిక ను జన బృందమును 

భయముగొల్ఫీ చెదరంగొట్టుట కపుకు గవర్నరునొద్ద నాలుసరెజి 

మెంట్ల నేన సంసిద్ధముగ నుంజేను, కావున వలసలవా రచటవై న 

శుపాకిమందును' పోవుచేసి యుంచినవో. గనిపట్టుటకు గవర్న 

రొకచిన్ననేనను నెలమువై ఫునకు జలమార్దమునం బంపెను. కేటోక 

పటాలమును నాటుమార్షముద్వారా కంకారుసటణముదగజు నమెరి 
ద డట ౧ 

గృహించి రని తెలిసిన యుద్ధ పామ్మగ్తుల నపహరించుటకో 

లేక ధ్యంసము గావించుటకో పంపెను, మణియు నత. డప్పటికి 

౨౦౩ ౦0౦౦ల సై నికు లుం కినచో కార్యము లన్నియు! జక్క్ల(బడ(గల 

వని పెయధికారుల శలుకపటేచి అమెదికనుల తపా ఇవారొందోళనములను 

రూపుమూపుట కై బయలునెస లెను, కం కార్లునగరమునకు( బోవు చుండిన 

సేనకు మార్షమందలి లెక్సింగ్ల ౯" పటణముదగ్గటేే అమెరికనులతో6 దల 
గి టల ౧ 

పడవలసివచ్చెను. బ్రిటీవ్నా రమెరికనుల నోడించి చెల్లాచెదరుగC 
లో 

దటుమ (గొట్టిరి, స్వకీయ స్వాతం (త్రీ శ్రిమున కై అమురికనులు గావింప ( 

గడగన యాద్ధయునంధు మొట్ట మొదట వాదిర _క్తము (స్కనిం చిన ద్ర 

లెక్సింగ్బక్ సమీ పమందే. అనంతరము బి బ్రిటీక్ నేనలు కం కార్డునుచేరి 

యచట నమెరికను ఏ లాస్వబ్పకాలములో రక్షేం చుక్రశిం గ లీగి నన్నింటిని 

రక్నీంచుక్షొ నిన పిపద మిగిలి పడియున్న యుద్గసామ సులన్సు నాశనము * 

గావించియో తేక హరించుకొని మో వెనుకకు మర లెను, ఈమర లివచ్చు 

నపుడు మార్ణమధ్యమున ్రిీప్ నేనల బెనుకనుం డియు, దారిలోని . 

యిండ్లచాటుననుండియు కంచెలమాటుననుండియు న మెరికొనులు ఏరివె 

నిప్పులు. గురిసిరి, ఆసమయమున_ వేటూకసహాయకనేన వచ్చుటచే 
రక్షణము కలిగినది, అన్యథా, బోస్టక్ చేరులోపల నాదళ మంతయు 

నాశన మెయుండెనిది అట్టిసమయమున పొలకులపకు.ము వహించి 

అమెరికనులస్వాతం త్రో నగ్యమమును ధ్వంసము చేయనలయు నని 

కంకణము గట్టుకొ ని యున్న టోరీిలగుంప్రులు చెలరే(గ జాతీయవాదు 

లకు స ప్కృతిబంధకముల. గల్చింపసా గను. వీ రందణు నాయుధపొ ణులై 

అమెరళనుల చెదిరించి పోరాడందొడంిరి. న్యూయార్క్; పెన్సిల్ 

వని యాలో నగు కొన్నివలసలందు రా జప తీయులగు నీటోరీలసంఖ్యయే 

యొక్క్కువ. కాని అమెరికనులు సకొలమున మేలుకొని ర౭జప శీయుల 

గృహములలో. బలవంత ముగ€ జొరంబడి వారియొద్ద దొరకిన యాయు 

'భముల నన్నింటిని లాగికొని వారిని నిర స్తు లను గావించిరి. అటు. 

పిమ్మట రాజప శ్నీయులను కంచెలలో౬ బడవై చి హీంసీంచియు, రోడ్ల 

మింద రాలు. విసరించియు పళ 

భత్తలస్మహ్రామలను, దుకాణములను దగలంధెట్టించియు, ధనాథ్యు 



అమెరికా స్వాతం త్ర్యయుద్ధమ 

_ లనవారిని  స్వగృహములంచే బంధించి చెలుపల కాపుడల పెట్టించి 
అందుల కగువరయము నాగ్భహస్వామిచేత చే ఇప్పించియు, ఇంకను 
అచేకవిధముల నమెరీకనులును క్ష తువుల జ్ర పెట్టిరి, ఇట్టిదారు ణము 
లొనరించుబ తగునా యని మెవశే నను పృశ్ని ంచినచో 'తేమమధ్య శే 
యుండి తమకు ఫుల్ల లెక్కించు నీఠరాజపక్షేయులు దూరమున నుండు 
బ్రిటీమ్స్ నెనికలకం టె నీచమైనహింసకు లసటచే వారి నట్లు బాములC 
స్ట న్యాయ్య మే యని అమెరికనులు శ్రత్యు క్ర తర మొసళ6గు 
చుండిరి, ఇ ట్లడిగినయొక ప పు ప్రశ్నకు 6 రాజపత్మీయులళం ఇంగ్లండు 
నందును, శరీరము అమెరికాయందును ఉండును” అని అమెరీకా 
స్వాతంత్ర (వుక్యుత్త తర మిచ్చెను, ఇట్టిదారుణశిక్షు ల విధించుట 
చేత శే రోజప క్రీయుంు (క్రమముగ లొంగపోయిరి. లేనిచో యుద్దము 
మోజటీనతరువాత చేశాభిమానులకు వీరు మబేంత ప్రాణాంతకము లగ 
కంటకములుగ6 బరిణమించియుందుకు, ' 

/ఖ్రవాొది 

_ లెక్సింధ్ర కొసంుర్భ ణమువలన పొడమిన కలవరముచేత న్య్యూ- 
ఇంగ్గండుననుండియు, 'తత్సరిస సర ప్రాంశములనుండి యు పౌరజనులు 

గుంపులు కటి రాందొడలిప, కాలః పదినకులలో ౧౬,౦౦౦ల మంది 
ఫారులు సమావేశ మెరి, మస్ షూ సెట్టు లోేనగువలసలందు పాంతిక 

సభలు ( Provincial Congresses ) సమావేశమై వచ్చినపౌరబ్బంద 

ములకు నాయకుల నేర్చాటు గానించెను, లెక్సింగ్బ క దస్దజు జరగినటు 

వంటిఘటనము జేజోకటి జరగకుండులాగున కోట్టుదిట్టమలను జేయుట 
కొ జక పౌరబ్బందము. లన్ని యు బోస్టకమిో (దికి నడవసా గాను. 

' ఈపౌరజనులు శికీతులు గానిహేతువున క్రమము, కట్టుబాటు అను 
నది లేక అడ్డదిడ్డముగ పకువులమందలప?న నడచిపోవసా?రి, కాని 

అశికీకులె న “పేరివలననుండియే తరువాత యుద్ధాంక మువటికును 
పోరాడుచుండిన వలసలనేన లుద్భ విం చినవి. కం కార్టుపోరాటముతరు 

వాత పౌంతములవా_స్తవ్యులు కొొందటు వలసలలోని (బిటిష్-అధికా 

రులద్వారా ఇంగ్ధండురాజునకు దరఖాస్తుల నంపుకొనిరి, 

బ్రిటిమ్దళను లే ముందు _పృజలమిందను తుపాకులను గాల్చినందున 
సాధికార, స్వగృహ డా రాదుల సంర కు ణార్గ ము వలసలవారికి ని పైని 

కులపెని గాల్చ్బవలసీవచ్చె నని వ్రాయంబడియుం డెను. ఇట్టివిన్నప 

ములు లోనగునవి యుద్ధ మారంభ 'మైనపిదప నొకిసంవత్సరముపర్యం 

తము పంపయిడుచు నేవచ్చినవి. కాని యుద్ధ మాయ దనుదృథవి శ్వాస 

ముతో వేటొకచె పు నేనల సంగ హించుటయందును అ ప ప మత్తులుగ ే 
(UU) (WU 

| యుండిరి, 

ఈ తేరుణమునం _దమెరకనుల కాయుభము లత్యావళ్య కము 

బిట్తీకా పో చః సియుంచిర. ఈ దుర 

లోలజుళుకినుప పంచక  మాకక్యేక మగుటచేత నమెరీకోనులు 

తదాదిగ కమబదమెన జలసేనను తయారు చేయసాగిరి బోష కా 

ముట్టడియందు చేరియుండిన కపెకా జెనిడిక్ట్ ఆర్మాల్డును అచటనుండి | ముట్ట TD కన క క 
ర్మ 

అందు 
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మరలించి ఎభెకాఎళెకా అనునతనితోం గలసీ ఆకసీ నీకముగ టీకండె 
రోగాను ముట్టడం ప్ర ఫు మని కాంగ్కెస 

కన్నెక్టిక కట్ న్య్యూహాంప్ షె మెర్ వారలుగూడ ఈకార్యమునకు( దోచ్చ 

డినందున దుర్తము శ్రీశ థ్రుముగనే అమెరీకనులవశములోనికి వచ్చెను, 

ఇందువలన అమెరికసంకు క స్రై'య్రములు లభిం ముటమ్మాత్స మేం 

కాదు; చాంఫైయికసరోవరములోని నాక లన్నియు వీరియధీన 
మయ్యెను. వ టియు సెంట్ లాశెన్సునదినుం డి హడ్చక్ నదిలో యవణి 

కునుగల మార్లము వీరిచేతయబుడెను. ఇ వన్నియు నిటులుండ టికం డె 

రోగాదుర్దజయ మువలన కాం, నునీతియే మాజిపోయెను, ఆయుధా 
గారము వళ మగటతోడచే ఫరధియుదేకేయను మానుకొని శిటీవ్ 
నేనలు ముట్టడిం చునెడల స్వరమణార్థమ పాటుపడవలసీన దని 

కాం గ్కెసు త్రీరానము గావించెను, వర నయావాసియగు జార్డ్ బాషిం 

గే సువా రాజ్ఞాపించిరి, “మస్షూ సెట్సా, 

గ్ర్నున కమెరికను సేనల సర్వాధిపత్య ముసంగంబ'డెను కాని “యితడు 

వచ్చి యీనిమయోగమును హా స్తగతము చేసికొానకమునుపే 

హిల్ యుద్ధము ఘటిల్లెను, 

బంకర్, 

న్య క పట్టణమునందు ౧౦,౦౦౦ ల నేన సమకూాడిన వెంటే 

ఆంగ్లేయులు దక్షీణమున డార్చెస్టర్ కొండలను ఈ త్రరమున చార 

స్పక్ నగరమును ఆకృమించుకొని తమనేనాపంక్సి నింకను అభివృద్ది 

నొందింప నిశ్చయిండుకొనిర. ఈసమాచారమును బెలీసీకొని అమెరి 

కనులు చాన్లెస్ట నునకు నెగువగా నున్న దీ బీజ్స్పీల్ నా నొప్పుకొండను 

బంకర్ 2 పాల్ అనుకొని రా త్రికిర్నాత్రి (ప్రవేశించి యచట బురుజుల 

నిర్మించుకొని నివేశనస్థానముల 'ేర్చజుచుకొనిరి. తత్ క్షణమే ఆంగ్లో 

యాలు దీనిని ముట్టడించియుండినచో  సుకరముగ గలిచియుందురు. 

కాని యట్లు చేయక శెండవనాండు పోయి ముట్టడింప వెయ్యిమంది 

కం -నెక్కువ వైనికలు వాతులై నపిదప (గాని అమెరిక నుల నచ్చోట 

నుండి పాజందోలుటకు వీరికి శక్యము. గాక పోయెను. ఈయుద్ధమునం 

దసర నుముఖ్య నాయకులలో | నొకడు మస్ పూ సెట్సునివాసీ యగు 

జో సాఫ్ వారక అనునత (డు మృతి నం'చెను, అనంతరము అమెరి 

కనులు బోస ప్రనునకు చుట్టును బురుజాలను నిర్మింపసాగిరి: ఇందువలన 

నాం గేయాలకు స్టానస సంకోచము గలుగసా గెను, 

ఇట్లు యుద్ధ మారంభ మైనవెంటనే. వలసలయం దన్నింట 

జనులలో ఉద్రేకము "పెరిగిపోయెను, న్యూ-ఇంగ్ల ండు కనడాలాసరి 

హద్దులందును తక్కి_నవలస సలందును ఒకవిధమగు సం ,గ్రామావస్ట ఏర్ప 
ది థి 

డెను, ఇంగ్ల ండుననుండి కొత్తీనే సేసలు వచ్చుచున్న వని హుం దంతట 

నాందోళనము  జనించెను.. కావున శెండవమాలు కాంగ్రె సుసమా 
వేశము కావలసివచ్ళెను. ఇంతవజుకు బి టీన్ వ్యాపార మునకుమా త్రము 
ప్రతిహలముగల బని నేయుచువచ్చిన యమెరీకనుసంభుము లిప్పుడు 
రక్షణోపాయములను గావించుకొన మొదలీగెను. మహాసభ 'సమా 

వేశమై కొన్నివలసలక 'సలహారాపముగన్కు నుటీకొన్సింటి కాజ్ఞా 

రూపముగను తీరానముల నందంజేసెను. మజీయు సేనల కావశళ్యక 
పదార్థముల "సంగ గ హించుట, పలసలయందలి కేంద్ర, సంఘముల నన్ని 6 

లో 
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టిని ప్రభుత్వాధికారమును వహించునట్టు చేయుట్క న్యూయార్కు, 
ఉత్తర సీమలు, హడ్భకా పీఠభూములు లోననసచోట్ల రక్షణోపాయము 
లను నెలకొల్బం దీర్తానించుట, సేనానిరాణము, త న్నాయకనియో 

గమ్సు నాయకుల వేతన, బంధము యుద్ధనీయనుముల సృతిపొదనము, 

వ్యాపారవిధానము, అ మెరి కాఇండియనులవ్యవహార ము వారాహరణ 

విఫాగ( Postal Department ఎసంఘుటనము “మొదలస సకల 

కార్యములను కాంగ్రెసు నిర్వహించి సలుపసాగెను. వలసలవా 
రప్వుడు ళాసనాధికారము( Executive Power ) నెడల అనిష్ట్ర 

మూనియుండినందున నురల న దేవిధమగు పద్ధతి "సేర్చటీచికొనక సర్వ 

జనాంగీకారముణో నియమించుకొనినసభలు (Conventions ), 

సంఘములు (Committees ) ముదలగువానిద్వారా సకలకార్యముల 

నిర్వర్శి ంచుకిొనుదుండిరి. విప ప్ల వోద్యమ మభివృద్ధి 'సోందినకొలందెయు 

రాజూధిక కృతములైన పొంతీములందలి ప్రభుత్వము నాశన మంద 

సాగెను, క నుముగ సెంసలలో అ సెంబ్లీలును లోపము గాందొడం Ww) 
గను, లోపింపక నామమాత్రిముగ నిలీచినవి సమావేశ మగుట 

మానెను. చ్రీటీహ్గవర్న రులయధి కారము కీణింప సాగెను. కొండటు 

గవర్నరులు బి, బ్రిటీక్ొ యుద్ధనౌకలమో (చ నియుక్రూ లెపోయిరి. కొంద 

రింగ్ల రడునకు ఇెడలిపోయిరి. మజికొంద అమెరికనులచేకులబో 

క దిలుగ6 జిక్కి_ర. వలసలలోని కాసనసభల (Executive Coun-_ 

౦119) యుక్క_య్సు సామ్రాజ్య ప, భర్వమయొక్కయ అధికారము 
(క్కనుముగ కీణించిపోవుచుండ జనాంగీకారఘు వడ 

వొచ్చినస సభలు మున్నగునవి ఆయధికారములను గృ హింపసాగినని ( అది 
వణికే అర్థ సంయు క క్రరాజ్యములు (Half Federated States y గ 

నుండి భగ్న మైపోయిన సొ చ్తూజ్యపు శిథిలావ కేవ ములనుండియే 

సంపూర్ల ర్ల సంయు క్షరాజ్యము లుద్భవిం చినవి, మింద నచించినసభలు, 

సంసుములు మున్న గునవి ఈ'సంయు _క్సరాజ్యయుల కంకురతుల్యు ము 

లయ్యెను, వలసలలోని రాజక్రీయసాం ఘీకప పరిస్థితుల ననుసరించి యీ 

_రాజ్యపరివర్త నవిధానములందుమా త్రము "భేదము లచీకము లుండెను, 

వ్ర జాధిక్ళతములు ( Democratic ), స్వామ్యధికృత ములు 

( Proprietory ), రాజాధిక్ళత ములు (Royal )అనివలసలలో మూండు 

(పృకారము లగు విభాగము లుం డెను, కన్నక్టి కట్ రోడ్ దీవులు ' 

గుజాధికృతే ములు, "పెన్సిల్ వనియా, మేరీలాండు ప్రాంతములు 

స్వామ్యధికృతములు, తక్కిన వన్నియు రాజాధికృతములు, సమాజ 
ములున్సు వానియందలినాయకులును జనులచే "నెన్నుకొ నయుడినవా 

రగటచే క న్నెక్టికట్, రోడ్ దీవులందలి రాజ్యపద్ధతులలో మార్పులు 

._ చేయవలసినయవసరము లేకపోయెను, లోలో పేల కొన్ని. చిల్లర 

యేర్పాటులందుమాక్స్కయు మార్పులు జరగవలసియాండెను, ఇంక . WU 
o స్వామ్యధిక్ళతే ములై న పెన్సిల్ వనియా, మేరీలాండులం ' దుండిన 

-. అసెంల్లీలు రాజాధిక్ళత ప్రాంతములలోని అసెంర్లీ లంత పట్టుదలకోను, 
. నిక్టయముతోను సా చ్రూజ్య ప్ర భుత్వరమణమనై కపథ్ముల. సలిపి. 

oe యుండలేదు, వినిలోనియ ౫ సెంల్లీలు కొంత శాలమువణు శెట్లో ఈడ్చు 

ఆఅ నెరికా స్వాతంత్ర యుద్దము. 

కొనుచు వచ్చి తుదకు స్థంఖించిపోయెను. రాజాధికృత ములలో నివి | 
దీర్హ కాలమువటికును సమావేశము గాకుండుబచేతన్యు తీజిచుగ.'సమా 

వేశేములు వాయిదా పడుచుండుటచేతను, కొంత కాలమునకు బొ చ్తిగ 

నిలిచివోయెను, మస్ హొ సెట్బునందలి అసెంబ్లీ ౧౩౭౮ న లోపిం 

చిపోయెను, వర్ద ని మాలోేనిదిు  నాసంవత్సరమునశే అంతర్ధాన 

మయ్యెను, ౧౭ ౭ఎ-వ సంవత్నరము జనవరి మొదలుకొని మార్చీ 

వణక్రును దీర్ధ కాలమా జరగియుండిన అసెంబ్లీ యే న్యూయార్కు. నందు 
కట్టుకడపటిది. అ దేసంవత్పరను ఏప్రిల్ నెలలో ఉత్తర శిరొలీనాయం 

దచటిగపర్నరు అంతిమపర్యాయ మసెంల్లీని గూర్చెను, , అప్పుడే 
అమెరికనులసభకూడ జరగినది,  ఈరెంకడుసభలయందును సభ్యులు 

ఒక్కరే, అదేసం వత్సరము  మేనిలలోే జార్జి యాయండలి అసెంబ్లీ 

యడుగం చును. ఆమలుసటినెలలో న్య్యూహాంప్మెర్, దక్నీణశరొలీ 

చాలయండలి యౌెంబ్లీ లు. అంతము ప ర్యాయ ము సమావేశ మెనవి, 

ఆసంవత్సరము నవం బరునూ'సమున న్యూ జెర్సీలోేని అ సెంబ్లీ క సా డెను 

కాని అంతకంబూర్వ మే యచట జాతీయసభ ఏర్పడి యచటివ్యవవో 

రములను స్నాస్టగతము గావిం చుకొను, బిటీమ్వారికోర్టులు శాసన 
సభలు మటీకొన్ని 1 నెలలపర్యంత. మెట్లో కడపి తుద కన్నియు చేరు. 

చేకుండ(బోతును, 

బంకర్ హీల్ఫుట నానం తరము బోస్ట కొనగరమునందు గేజ్. క్ర 

బదులుగ "సర్ విలీయంహో యనునతండు బ్రిటీష్, ప భుత్వపుసర్వాధి 
సతిగ పదార్చణము గావించెను. సర్ హానీ, కింటకొ జూక్ బరా: 

లో ౧౧. ౧ 

యిక నామకనేనాను లీరువురు పోకు తోడ్చాటుగ నుండిరి, ఒక 

సంవత్సరము గడచినతరువాత కార్న వాలిస్ వచ్చి వీరితోం గల 

నెను. బ్రిటీమ్వ్యవహారము లన్నియు నీనలుగురసలహోల ననుసరించి 
| జరగసాగను. ఇటు అమెరికనులపక్షమున వాషింగ్హను సర్వ నే నాధి 

శ లి జవ wed ! పత్యమును వహించి - సెనయందు పెక్క్కకట్టుదెట్టములను గావించెను, 

ఇతండం వచ్చునప్పటికి బోస్టకొదగ్దణ ౧౫,౦౦౦ల మంది సైనిక 
లుండిరీ. వ రందజును క్రుచుముగ శిక్షీతులు శానికారణమున" నేన 

యంతయు మిగుల అ_స్పవ్య స్ప స్ట మగుస్థితియం దుం జెను, ఒకౌీకార్య యు. 

కొరకు పో యుండియు శె నికులు వలసల భేదములను చాటించు 

కొనుచుండిర. అందుచేత నితడు వచ్చినతోడశీ “మీ రందటు 
నిపుడు ఉత్తర - అమెరికా - సంయు_క్తరాజ్యముల సైనికులు గావున 

 మోమో ప్రాంతిక భేవముల నన్నింటిని విడనాడుకొనవలయును ? అని 

భోధించెప, 

'జేటువానినిఫహితేము మట్టడించుమువచ్చిరి వాషింగ్థకా ఈదురావార 

చెనికులు సృభుత్టముయొక ఆ స్తులే కాక ప్ర 

మును మాన్చించెను.. నిక లుపయోగించు ర్లు 5 (Rum) సారా 

' యముయొక్ష ప్రమిణమను తేని ంచెను. మటేయు. నికు . 'లిష్టము. 

వచ్చినపు డంతయు సెలవు దీసికాని, ఒక రెబిమెంటును (Regi- 

ment) వదలి 'వేటొకళ కెజిమెంటులోం బోయి చేరుచుండిరి, “స్వేచ్చ. 

(Liberty ) అను పవి త త్రకార్యము నిమి త్త తము. కటిబద్దు లై న వీరపురు 

లుషు శతు త్రువు లెదురుగ నున్నంకకాలము తమ ను స్థానము సెప్పటికిని . 



టిని కాంగ్రెసు 

వదలంగూడదు ౨) అని సైనికుల న 

మజంత వ్యాకులమును కలుగంేసినదె సెనికుల నిరంకశశిథిలవ ర నము, 
సేనానివేశములను గావలి గాచు. పహరాదారులు( 5626165) అప్ప. 
మత్తువై చుజుకుందనము. గలిగియుండక పరాకుతో వర్తించుచు 
శత్రువులతో వై తము ప్కేసంగములను సలుపుచువచ్చిరి. ఈదురభ్యా 
సము నితండు స్ట దవృముగ ఖండించి అమెరికాటేశమున జనింపనివానికి, 
అచట భార్య, చెడ్డలు, కుటుంబము లేనియతనికి నట్టి _త్తరడాయి 
త్యముగల పదము చప్పటిః నీయ గూడ దని ఖండికముగ శాసీరిచెను. 
మజీయు విదేశీయులను నేనయందు చేర్చవల దని యాజాపీంచెను. 
ఇతే నియిీోని మను మెంతయు సంగత మెయుందడేను ; 5 ఎంచు? చేత నన 

యుద్ధ మారంభమై రెండుస సంవత్సర ములు గడచినపిదప నితండు ఫోర్ట్ 
లోయయం దుండంగా ౧౧౩౨౪ గురు చెనికు లీతనిని విడనాడి చెడలి 
పోయిరి. వారిలో ౨౮౦ మంది మౌ త్రమే అమెరికా దేశీయులు, 
తేక్కి_ననా రండటును విదేశీయులే, ఇ వన్నియు నిటు లుండ నిత(ఢశు 

కుకీలు లగు ఆఫీసరులను నియోగించి చెనికులకు క మయమైన యుద్ధశిక్ష, 
ణము నివ్పిం చెను. అనంతర మిఠండు బోస స్ప్రనునగర ప్రుముట్టడి ని. సగం 
చుచు జక కజలసేనను సిద్ధము చేయించి దానిద్వారా బ్ర వి టీమ్ వా రిజల 

మార్షముల నరికట్టిం చెను. పిమ్మట నిత నికి దోడ్సడ. వచ్చిన ఫీరంగుల 

సాయముతో డాశ్చెస్ట రుకొండల నాక్రమించుకొని యచట నేనా 
రమకస్థానములను నిర్మింపం జేసెను షు బోస్టకా - ఆ కృమణము 
నానాటికి తీవృ మగుచుండుట చూచి యిక నచట నుండుట కమం 

కరము గా దని జనరల్ హో ఆ పృదేశమును వదలి నోవాస్కో_షి యా 
యందలి హాలిఫాక్స్ పట్టణమునకు బోయి చేరెను. శేవులందు | బ్రిటీష్ 
నౌకల నరికట్టుటవలనంహాడ అ మెరిక నులకుం గాన్న యుద్ధసామప్రలు 

లభం చెను. 

టికండెరోగాదుర్దయు స్వాధీన మై మెనపివప ఆర్నాల్లు కొంత 

సేనతో మెయినురాజ్యములోని ఘనాటవులగుండం 4 బ్రయాణముల 

సలిపి క్యూ బెక్కునగరమును ముట్టడింప(బోయెను, అకడ నతండు 

తనకం కు ముందుగనే చేకయాన్న జనరల్ రిచర్లు మాంటుగొమరీతోో 

గలసి పట్టణమును ముట్టడించెను కాని సపలంండు కాలేదు, యాద్ది 

మున మూంటుఇొమరీ వాతుందయ్యెను. అంత ఆర్నాల్డ్ మిగిలిననేనతో 

చాం పెయికొస సరోవరముం జేరి దానిని దనవశమం దుంచికొనుటకై 

ఒకె పెద్దిజల సే నను నిరారాము . నేయింపగ్గడలను. 

- ఇన్నిఫఘటనములు జరగిన వెనుక నింగ్గ ండుప్రు ధానమం త్రి 

లాద్ద చనారE (Lord North ). సమాధాన మను జేర. రం గాన్ని షరతులను 

చెలువటిచెను గాని అమెరికకాకాంగ,సు వీనిని సరాసరి తిరస్క 
క్ 

రిం చెను, అది మొదలుకొని పొర్ష "మెంటువారు తెచ్చినవురతుల నన్నిం 

యగు 

Wis 

కులు మటజింత తీవ వృములై న నిర్బంధ ములకు దిగిరి. ౧౭ ౭౫-న సంవ 

త్సరము | అక్టోేబడుహా సమున పార్గ మెంటునందు వ్యాఖ్యాన మొసం " 

- గుచు మా౭డవజార్డి రాజుగారు 'వలసలవారిని . 'సంవ్రూర్లముగ నణాలం 

౦వజను శాసింటెను. వాషింగ నునకు | 

నిరాకరించుచుశేవచ్చెను, అందువలన. ఛ్రిటీవ్పాల 

" లోయిజిచి వళథమం దుంచికొనవలసీన దనికూడ 'ఆకీదుల. నంపిరి, 

సంగతుల నన్నింటిని. ముందుగ ఊహించుకొనియుండిన వాషింగ జా 

ప్రస 

ద్రకీగ్రా లొెంగదీయవలయును గాని వేపేమియు. బనికిరా దగి 

వక్కా_ణించెను. పిమ్మట శెండునెలలకు మిందవచించిననియమన ఇ 
చట్టమునకు( దోడుగ నిషేధపుచట్ట మొకటి ( Prohibitory act > 

వలసల పె విధింపయబడేను, తేదనుసారము ఇశర దేశములవా రెవ్వరు నూ 

వలసలవారితో ఏవిధమైన వ్యాపార ములను గాని వ్యవహారములను గాను 

సలుప గూడదు. అట్లు గావించినయెడల నట్టివారి నౌకలు మున్నగునకు 

జస్టు చేయబడును. ఈచట్టమువివయమున అడమ్స్ వక్కా_ ణించిన 

విధమున నిది యొక పృకారమగు యుద్ధసూగేన ౯౩ మే, వీని కన్నింటికె 

ననుగుణముగ -నాంగ్లోయు లీంకను సేనల నభివృద్ధి చేయవలయు నను 

నిశ్చయించి అధి కారుల కట్రియు త్తరువులనే పంపి అమెరికనులతో € 

బోరాడుటకు జర సను మెనికల సంగ, 

స్టలనై సైన్యమును అమెరికాయందు సమకూర్చి యందునుండి కొంతభాణు 

మును న్య్యూయార్కునందున్వు. డక్నీణపువలసలందును. విప్లవకారులు 

మందికి బంపి తక్కినదానిని కెనడా దేశమునకును బంపవలయం నని 

నిశ్చయింపయుడెను,. మటీయు అల్లరు లెచట మిక్కుటమో, ఎచక€ం 

కొంత కాలముపర్యంత మ విద్రోహు "లెదిరించి వోరాడుట 'సంభవ వెరా 

యా పృ దేశముమోంద"నే ముందు దంటెత్తి విప్లవము నడంచిజేయు 

వలస లన్ని ంటిలో నెక్కు_వ జన 

గ హీంపయబూనిరి, విశాలమగు జలం 

వలయు నని తీరానింపయడెను, 

సంఖ్యగల భాగము వెసపీక్ అఖాతమున కు త్తరముగ నుండెను, అజం 

రికనుల  కాహారాదులు రావలసినది ఊ త్హరముననుండియే. కావు 

నిశముం చారం భింపంోవుయుద్ధమునకు కేంద్రస్థానముగ న్య్యూూంయా 

ర్కూూపట్టణమును గావింపవలయు నని నిశ్చయింపయుడెను, 'మజిదయుం 

'కెనడానుండి దకీఇమునకు నిరాటంకముగ రాకపోకల 'సలుపుటు కూ 

హడ్చకొనదిలో యను తమవళమం దుంచుకొనవలె నని ఆంగేయాలూ 

సిరహబుచుకిె నిరి. ఇందువలన దఠ్మీణపువలసలవారిని ఊ త్తరముననుం డొ 
థి 

1 విడందీసినయ ట్లగును. అమెరికనుల ఐక్యమును భగన్నముచేయుట కిఇ 

ఒక్క_యుపాయ మేకాదు; తక్కువ ఎదురయణాట్లు గలచోట్ల ముందు 

యుద్ధము స సలిపి యక్క_డిజనుల నందజను హ_స్టగతుల6 గావించుకొన 

నెంచిరి. ఒకవై పున యుద్ధకార్యముల కిట్లు అఖండ (ప్రయత్న ములను 

సలుపుచు మజేయొక(ప ప్రకా వలసల తమయాధిపత్యమును స్వీశరించు 

జడల కాన్ని మరశులమాంద సంధి చేయుటకును _బృయత్నింపుం డని 

Mies red ౯ ఉద యింగ్గ ౦డుదొరత నమువారు తమగవర్నరుల కాజ్ఞపించిరి. బిల క్ష 

వారికి లో౧బడినచో మరల శాంతి చెలకొల్ప బడు ననియు, జను 

లందణును తమమింపంబడుదు రనియ్ము అమెరికనులక్ర. వ్యతిరేకము న 

చట్టములు పీసీ వేయడు - ననియు, 

కావలసినమట్టున కతిస్వల్బ్పమగు ధనముమా త్రము, “కప్పమురూపమును 

ప్రజలకు బోధింపవలసినదిగ దొరతనము 

వారు తమగవర్నరుల క కు శ్రరువుల నొసంగిరి. వెనువెంటనే శేవులలాాి 

ప్రీధానములై న న్యూయార్కు, ఫీలడల్ $$ ఫియా, ఇవాన్హస్థ్రక ననగరములను 

ఈ 

నల సలకార్యనిర్వహణాముల న్ 
. = 

రాంబట్టుకొనంబడు ననియు. 



3౫జ౬ 

వారియుపాయములక్రు( (ైతివిధానములను పన్న సాగెను, న్యూయా 

_ ర్కుపట్టణమునకు చుట్టు పృక్కు లందు రకుణస్థా నములను నిర్మింపంటేసి 
శాం0ం0ల సేన నొ వ్రాంతీములందు నిలిెను, బ్రిటీష్వ్యాపారమును 

నాశన మొనరించునిమి త్రము అ మెరికను సె నికులను (బ్రయాగిం చెను, 
చా ళో క జ్ ' న్నయోడలను గట్టించి సముద్ర, తీర ప, దేశములను గాపాడుటకును, 
ఆహో రాదిప దార్థములను సమకూర్చుటకును నియోగించెను. రాజపక్నీయు 
లను సంపూర్ణ ముగ నిర్మస్త్రులంజేయింెను. చ్రిటీవ్ వారికి లోంబడియుం 

డని యితర బేళముల కన్నింటికిని వ్యాపారమునిమి త్తమ అ మెరికనులేవు 
లను చెజుపి౨ చెను, వాషింగ్రను చేయిం చుకార్యజాలము లీటు లుండ 

స్వాభావికముగ నే ఒక సంవత్సరము కింద న్యూ-ఇంగ్లండులో నుండిన 

పరిస్థితు లిపుడు వలసలయం దన్నింట చేర్చ డెను, వలసలలోని 

కాంగా సునకుం జెందినసభ లన్నియు సుస్ట్రము లయ్యెను. ఇంగ్ధం 

డుత్ర సంబంధము కలిగియుండుటనుగూర్చి యింతవజ కెవరియభి ప్రా పా 

యము లెటు లున్నను ఇక ముందున్నా త్రము దానినుండి సర్వథా విడి 

వడుటకు బద్ధసంకల్పు లై వలసలవా రందయణును స్వాతం త్య ఘోోప 

అము 'సలుపవలసినదిగా కాం గృ సునకు విన్నపములను బంపసాగిరి. 

తదనుసారము ౧౭ ౭౬-వ "స సంవత్సర ము మేనెలయందు “ సర్వ సాధార 

ణాముగా అమెరీకాదేశ మంతటికిని, విశేషించి వారివారి రాజ్యముల 

క్రసను ఎట్టివిధానము గల ప్రభుత్వమువలన జనులకు సాఖ్యము గలుగు 

నని పృతినిధులకుం దోంచునో అట్టిదాని "నేర్చజుచుకొ నవలసీని దని 

వలసలలోని కార్యకర్తలకు కాంటగ్కెనువారు సలహాల నిచ్చిరి. * వల 

సలయందు6 గలుగు బాధలను దొలంగించుటకై విన్నవించుకొనినవిన్న 

పము లన్నియు బిటీవ్పాలకులచే నుశ్తే పీక్షింపయిడీనవి. వలసలలోని 
“నేనాబల మంతియు చేశీయుంల నణంగ6 ద్రొక్క్లు నిమిత్తమే వినియో 

సింపంబడుచున్నది. కావున నిట్టి పృభుత్వముతో సహకార మొన 
_రింతు మని శపథములనుచేయుట వలసలకు సెహేశుకము గాదు, గౌరవ 

మును కాదు.) ఇట్టివే యగు అంశేములుగల లేఖ లెేకములు దీర కాల 

ముగ కాంగో, సునక్రు వచ్చుచుండుటంజేసీ అప్పటి పభుత్యవిధాన 

మునందు మార్పుడల చేయవలసివచ్చె నని వ,కటింపంబజెను, 
లన్నియు రాజ్యములు( States గ పరిణమంపం దన్నివాసు లంద 

యును స్వాతం త ఘోవణమయ సలుపవలసిన దని తమ ప్రతినిధు 

లను బలాక్క_రింపసాగిరి, ఆ కారణమున నదే సంవత్సరము జూకా 
“నెలలో ర్డీ నియానివాసి యగ ఆర్, హెచ్, లీ అను నతడు 

వలస 

“సంయు క్రము'లై న యావలసలు హక్కు పృకారము నే స్వచ్చాస్వాతం 

లే శ్రమలను గలిగియుండవలయును * అని కాం గె 

' పొదనము గావించెను. నిెండియు విదేశములతో 

సంపాదించుకొను టవసర మనియు, 'సంయు క్త జ్య విధానము నొక 

దాని నేర్పాటు చేయవలయు ననియు _ నితడు వక్కా_ణిం చెను. 

మధ్య దేశపు వలసలకు ప ప్రతినిధిగ వచ్చిన డికికాసక్షా పెని వచించిన 

కార్య, కృమమునందు పరివ రృనము నభిలపీంచెను. ముందు సంయు క 

రాజ్య నిర్మాణ మనరించ్చి విదేశములమై త్రీ 

ఈవా ర్త లన్నియు: జెవిని 

సునందు ప్రతి. 

సంబంధమును 

సంపాదించుకొని యనంత 

రము స్వాతం త్ర, బ్రఘోపణము గావింపవలయా ననుట యితనీవాదము 
నందలి సారాంశము. కాని చతిపాదిత మైన సూగేవణ పృకటన మే 

యన్నింటిని జక్క పెట్టును గావున దానిని తల్టక్రిందులు చేయుట అన 

వసర మని జూకా ఆడమ్స్ మున్నగువారు పృతిఘటించిరి, ఈ వాద 

వివాదముల మాలమునను, దత్నీణశరొలీ నావారు అసలు ప్రూోహపణము 

నక సమ్మతింపక పోవుటుచేత ను ఘూగేహణ ప్ర ప తిబాదనము పరిహ్క_రింప( 

బడవల యు నని మా(డువారములు గడు వొస ంగంబకీనది, ఈ యవ 

కాశకాలములో సంయుక్తరాజ్య నిరాణమును గూర్చిన నియమములు, 

సమాధానములు కొన్ని కావింప। బడినవి. చట్టములను జేయుటకును, 
యుద్ధవిపుయములందు విచారణ ప్రూర్వకముగ 'ఛీర్చాటులను జేయుట 

సను కాం గౌసు ఒక నూతనసంఘమును సృష్టించెను. ఇదెయే కాలాంత 

రమున శాపనవి భాగయు( Executive Department) గల బరిణ 

మించెను. మాండువారములు గడచిన'నెనుక జార్జియా దకీణ. కెరొ 
లీనా న్యూయార్కు ప్రజలు. దప్ప డకి్మి నవా రందజును 

స్వాతం త త్ర శ్రఘోవుణమున కనుహాలముగ వోటు (Vote) నొసంగుండని 

(పృతినిధులకు లేఖల నంపిరి, జార్జి యా, శరాొలీనా ప 

యమును ప్రతి 

ప్రజ లీవిప. 

నిధుల యిస్హైనీస్టములమోంద వదలిరి. చార్గెస్త౯ పట్ట 

ఇముమోంద ముట్టడి జరగుటకు సంసిద్ధముగ నుండినందున ఆ పృతినిధు 
లిద్దలును స్వాతం త్ర ్ యఘోవణమునశే సమ్మతించిరి. ఇంతలో జనరల్ 

సే అపారమగు నేనతో వచ్చి సాండీహుక్కు_నందు దిగె ననువదం 
తులు చేశ మంతేటను వ్యాపీం చిపోయెను. సుశిక్నీతు'లె న న 30,000ల 

మంది యోధులుగల సేన యతనినింట నుం డెను. ఈ నేనకు సాహాయ్య 

మొనరింప వెంట నొకజలనేనయు నుండెను, ఉద్రేకదాయకము లైన 

బడుట చేత డికికాస కొ అతని యను 

యాంయులతోపాటు ప్రతివాదము లన్నింటిని ఉపసంహరిం చుకొనెను, 
అంత థామస్ జఫర్ సక్ నిర్తి చిన వడువున స్వాతంత్ర, § ఘూోవ 

ణము ౧౭ 4౬-వ స సంవత్సరము ' జూలై నాలుగవ తారీఖున బ (బ్రశటింపం 

బడెను, న్య్యూయార్కు_ననుండి వచ్చిన, స తినిధు లప్పటి మానం 

మునుగూర్చి జోక్యము కలుగంటేసకానరె కైరి కాని కొన్ని దినములు 

వారి 

కడచిన నెనుక నారాజ్యమండలి సంఘముషాడ దీనిని స్వీకరించెను, ఈ 
సోపు. ణప త్రేము( Declaration Document )సెని 

మున సభ్యు లందటును సంతేకములు గావించి యుండిరి. మన్షూ 

సెట్సు అఖాతహు, జారి యాం 6 త్తరశరొలీనా దక్షీణ రొలీనా, 

"మేరీలాండ్, వర్జీనియా పెన్సిల్ వనియా, డిలాచేర్ , న్యూయార్కు 
న్యూ జెర్సీ? న్యూహోంక్ మర్, రోడ్ దీవి, కన్నె కీ కట్ 'నామకము 

లయిన పదుమూ(డు రాజ్యమలపశుమున నీ ఘాగేోహమణము కావింప6 

బడెను. అనంతర మిపృతృముయొక్క_ సకళ్ళను రాజ్యములలోని 
వేలు వేలు సంఘములకును, సేనలను నడపుచుండిన నే నాధి పతులకును 

బంపిరి, యూరోపియను 

తరువాత 'వారీవారీ హృదయములందు. చెలరేగ చుండిన స్వాతం 

ర్య క 

కాలాంతర 

ల మెరికాక6 బోయి నివసీ ంపరగడణిన 

ప్రేకారముగ కార్యపరిణానుమును. బొందినవి. ప్రజా. 



ములు (Common-wealths ) కాం”, సువానీ 

అమెరికా స్వాత ౦ త్ర్య యుద్దము 
/ ళ్ స్వామిక ( Democratic) భావనములును, ఆం గేయ సా మ్రాజ్య మున 

నుండి విడివడుటకుల కారణములును ఈప శ్ర మునందు విస్సష్థ్ర ముగ 
వివరిం పంబజినవి. ఆందలి (వృధా నాంశ మే వ. వు 

ప సృ్కభుత్వ యులు వాని న్యాయాధి కారమును పాలీ తులయొక్క_ 
'సమ్మతిమి (దం బశయుచుంశును, ఏ పద్ధతియైనను ఇందులకు ఏఘాతము 
కలిగిం చునది యగుచో నట్టిదానిని రూఫుమాపీ దానికి బదులుగ చెట్టి 
సీధ్ధాంత ముల నెట్లిప రిపొల నముల స్థాపి పించుటచేత( దమః రక్షుణమును, 
సౌఖ్యమును గలిననో యటి పదతిని సావీం చుకొనుటకు ప జలకు బ “ధ్ ఫ్ _ హక్కు. గలదు. 

రాజ్య క్రాంతి ఏంవయక మహా కార్యము లన్నియు అమానుషి 

గా త్యాచారముల సహీంచినమింద్క నరకయాతనల ననుభవిం చినమింద 
నిరంతర ఘోర పరి క్కేమములను సలీపినమో౭ద లకులకొ లంద ప్పాణము 
లర్పించినమోంద ఫలముల నొసంగినవి కాని కేవలము మాటలవలన౦ 

గాదు. అందుల కీ స్వాతంత్ర, శ్రియుద్ధము (వ్రృబఅనిదర్శనము,. సర్వ 

జనాంగీకారముతో నీపె పె ఘానణము్ (చృశటింసయకినది. కాని రాజ 

పత్నీయయులు దీని నిర్తూలింప సర్వశ కుల బాటుపచుచుం డిరి, బ్రిటీష్ 

జ స్కభుత్వ్టము వికల = మెపోవు చుండ వలసలయం దొకవిభనుగు సరమ 

'పేర్చ డెను, (ాతవిభాగము లన్నియు నాశనముకాంలగాం గొ త్త్వి 

త్వరిత ముగ చె కి రాజూలకుం డెను, స్థానిక పృభుత్వముల సంస్థలును, 

చ్రామ్క నగరములలో (పృతాళులును మౌర్చునొందియుండ లేదు, వీనిసే 
యాధారములుగ6 గొని వీనిమి(దశే నూకనపరిపాలనాపదకుల నమెరీ 

కనులు రచించిరి. మొట్ట మొదట దేశాభిమానుల కోందజకును కాం లోను 

ముఖముగ వ" “రిం చుననిమాత్ర, ము దలంపంబడెను. అంతకు మించి చ యా 

సంస్థ కెట్టియధి కారమును శేదండెను. వలసలవారి కందజుకు నుచితా 
లోచనముల నొసంగుచు నిడి వారిమోందనే యాధారపకి యుండెను, 

కాని కాల మమున పెని వ్రాసిన వడువున నీ మహాసభ కర్తవ్యము 

లగణిత ము శ్రేపోయెను. శారాను - అధికారము లెక్క వగుచున్న 
' కొలందియు, యుద్ధభార మెళ్కుు వై నకొలందియు సపీ*ంప లేనికొంద 

అకు. డానియెడల జ్వేమబుద్ధి జనించెను, నుటీయు నొక పకృమువారికి 

వేటోొండుపకుయువారీయెడలను, ఒకరాజ్యముతోడ వేటిొక కరాజ్యము 

నకును విద్వేవము లారంభమయ్యెను, రమంది న్యూూ-ఇంగ్ల ండు 

వారల చేవగింప సాగిరి, రాజ్య యులన్ని యు కాంగా సునకో వోట్టనిచ్చి 

యుండి నందున ఆ రాజ్య ములక కంకు ఫీన్నములైన పంచాయతీ సంస్థాన 

WY అ) 

పడంగాొట్టవ లె నని 

లన క్ర్రృమముపలనను, ఏ వి చేశ సంబంధములవలనను మికిమో జీన వైరములు 

' జనింప పెక్కుపోరాటము లారంభమయ్యెును. ఇందువలన నత్యవసరము 

లగు కార్యములకును ప్ర, ప,తిబంధకములు గలుగుచుం డేను, ఒక ్యల్లరి 

గుంపు వాషింగ్థ కామిందఢే తిరుగ (బడేను, బెంజమిక్ థాంక్స్ ౯ ఇట్టి 

విద్వేమములకే 'సతేయయ్యను కాని. శ్ నుముగ . శాసన వ్! వి భాగములు, 

పృతిపొదనములను | 

స్కృయత్నింప సాగెను, ముఖ్యముగ యుద్ధసంచా 

5౫౭ 

యుద్ధసంఘయల్కు పోస్టు పబంఛములు లోనగునవి సృష్టింప (బకుటచే 

కొంతవజుకు కట్టుదెట్ట 'మేర్చ డెను. వీనికి సహాయకముగ6 గాలాంతర 

సంబంధి కార్యదర్శి లోనగు పదములును సృష్టింపంబ డెను. 

ఉత్తర, హప్పక నదిలో యను తమవశమునం దుంచికొని 

దక్నీణ రాజ్యవాసులను విడందీయవలయు. నని చి టీప్ బాతు 
త్నించుచుండిన ట్లి టిదివజుకు (న్రాయంయబడినది, కాని న తలంచిన ప్రకారము 

వీరి కిందు కార్యసిద్ధి కలుగదయ్యె ను. ౧౭ ౭౬-వ సంవత్సర మున జన 

రల్ హో హోలిఫాక్సుననుండి బయలుదేటే న్య్యూయార్కు_ నగరమునకు 

దక్నీఇయగనున్న లాంగ్ దీవియం దమెరికనుల నోడించి పాజు 

దోలెను, అమెరికనునే నాను లిరువురు కె దీలుగ6 బట్టువడిరి. 
నొకచోట బిటీషువారి కించుక నస్థయు కలిగినప్పటికిని మజి శెండు 
చోట్ల ద చెర నులే మయోడిపోయి3. వాషింగ్టృక- డిలావేర్ నదిని దాటి 

వాత శేవ. మగునేనతో వెడలిపోయెను, అనంతరము 3,000 ల కెదీ 
లతోపాటు వాషీంగ్థక్ నామకమర్ల నూంగ్లే యు లచేత 6 జ క్కెెను, 

ఈ దుగ్గయ పోవుటవలన న మెరికనుల్ కమిఠనస్థ్య యు కోలీగాను. అటు 

పిమ్తట “బిటీషునేశాని ఫీలడల్ వియాను జయింప నిశ్చయిం చుకొని 

యప్పటిక నీత కాల మాసన్న మెనందున తీ దావాసమునకు బతాలంనెనలి 

పీదప 

పోయెను. ఈసమాబారము తెలీసినతోడే వాషీంగ్ధకా వెనుకకంం దిరిగి 
డిలావేరునదిని మరల చాయి చై ంటక్ వద్ద లెఫ్ట్ నెంట్ కల్నల్ రాల్ 

నేనమోంద ఆకని స్మికముగం బడి న్ నోడింది చేయినుంది.కై ద్లను బట్టు 

కొ నెను, దీనికి తోడుగ ' నితడు మజికొన్ని దినయులకిర అనడం 
౧౭౭౭-వ సంవత్సరమున జనవరినెలలో న్యూ జెర్న్పీయందలి చక్ 
సకదగ్గజ కార్నవాలిస్ వెంట నుండిన మూడు పడోతిదళ ములను 

. మూండు ఆశ్వికదళములను ఓడించి యచటనుండీ కీతేకొలము గడప 
స్ ళొూనునకు6 బోయెను. 

మొట్ట మొదట నోడిపోయినప్పటికిని వాసింగ్ల కా కాంతెసహన 

ములను గోలాశ్చేవక వీలయినచోట నెల్ల పోయిన దానిని రాంబట్టు 
కొనుచు తోడోడ కాం గేసున్సు రాజ్యవాసులను మజణింత చుజుంకు గం 

బని చేయవలసిన దని హెచ్చరించుదుండెను. దేశమందలి పోరపరి 
పాలనాధికారమును . (61711 Power) నాశన మొనరింప నితండు 
ప ప్కయత్నించియుండ లేదు, దేశ. మంతయు నివ్నూన్నతమును, అర 
_ణ్యమయమును నై "నె నందున రాకపోకలకు సరియగు మార్లములు లేక 
పోవుటచే గలాగుకష్ట్రములు . బిటీవ్వారికి బాగుగ ననుభవమునకు 
వచ్చుచుం డెను. అమితమస యాద్ధసామ గప్రలభౌరమును, ఆడం బరమును 
గల ఏ బ్రిటీష్ నే సేనలకు మార్గములు శ ఫనౌరణ్యమలసం చాను కొండల 

మియసను లోగోయలన్సు, ' నదులను దాంటుచుం బోవవలయుం ననిన 
మికికలి కస్ట మగచువచ్చెను, ఎక్కు_వయుద్ధసామ గలం గాని భార 
సహాము లగు వాహనాదికములు గాని లేకపోవుటంచజేసి అ మెవకను 

_లొకమార్ధమునం గాకపోయిన 'వేలోకమార్షమునం బోవుచువచ్చిరి, 
మొట్టమొదట. “వాషింక్ట క్ పరాజితు.డై డిలాచేరును చా౭టి పోయిన 
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"తోడే జనరల్ సో ఫిలడల్ ఫియాను ముట్టడించి కాం గ సును చెదరం 
గొట్టి అ మెరీశను సేనలను వేజొకపక్కళుం ఇా/96 దోలవలసిన వా 

డైయుండేను. కాని యట్లు చేయక కీతకాలావొసమున విశ్రాంతి 

గైకానుబడె వెశలీపోయెను. దానిని గమనిందియే వాషింగక్ ెని 
లీఖం దినవిధమున డిలావేకునదిని మరల దాటి వచ్చి జయము శగాంచ 

గ న్లైను. ఇట్టి సమయమో దిక కార్యముల మాల మున వాపింగకా పోయిన 

విశ్వాసమును రాంబట్టుకొనుచుం డెను. ఇందువలన రాజసత్షీయు లనే 
కులు వాపీంగ్థ క పక్ష యున( చేరిరి, 

జనరల్ హో ముందు జరగవలసిన యున్ధ్థమునకై ఇంగ్ల ండున 

సుండి గొప్పనేనను రప్పించుకొని దొరకినమట్టుస్ కనడానుండి యు 

బలముల రావిందుకొ చెను, వీనితో డ్వాటుతో నితయ ఫీలడల్ ఫీయా 

నగరమును ముట్ట కించి పట్టుకొని అ మెరికాస్వాకం క్క నే ఫ్ర యుద్ధమును 

-పెళ్ళిల్వని యా, నూజ్యే, న్యూయాస్క_,లందే అంత మొంది౨ప 

వలయు ననిధరము నూ. ఇంగ్ల ంనున్కు దక్షీఇ రాజ్య యులను తరు నాత 

వేర్వేటుగ జయింపవచ్చు ననియు చేర్పాటులను -గావించుకొ నెను. 

కాని బెటీమ్వారిపకుమున వలసలన్నింటికిని కార్యదర్శిగ నున్న లార్డు 
జార్జి జర్తెయికా అనునత౦ండు ఈ యు ద్రేశమును సాగనిచ్చినవాండు 

కాండు, రాజపత్నీయులై న ఆంగేయులును ఇండియనులును గలసివ 

యొక గొప్పనేన కెనడానుండి బయలందేజి హడ్చకానదివెంట. దక్షిణ 
మునకు రావలయు ననియు జనరల్ పో దహీణముననుండి బయలు 

చెకలీ ఆనదివింటనే వఎనువకు ప్రయాణము సలుపుచుః బోయి ఉత్తర 

ముననుండి వచ్చు నేనను అల్బ నీనగర మనొద్ద సంధింసవలయు ననియు 

పడవుటిదికనుం డి వేట్ోొక' సేన పూ ర్వాభియమఖ మై వచ్చి ఆదే నగరము 

నొద్ద నాలెండునేనలతోం గలయవల ము ననియు ' లార్డు జర్మెయిక' 

ఏర్పాటు చేసెను, ఈ యూ చ్రేశము నెజివేలి 'యుండినచో వాన్చకా 
లోయ యంతయు బి బ్రిటీవవారిచేతం బశ న్యూ- -ఇంగ్ధండు తక్షీన 

చే మైయండెకిన. యట్లు జకగియుండ లేదు, 

ఇందులకు కారణము జనరల్ హోకు నిశ్చయాత్తకమువై న యు త్తరు 
వులు లేకండుటచే. నతండు సమయమునకు, అల్బనీకడక రాకుండు 
టయే, ౧౭౭౭-వ సంపక్సరమున వేసవికాలము "సమీపించిన తోడశే 
చాపింగ్చక్ మరల జాగరూకం2డై జనరల్పనోయుక్క._ సంచారము 
లను గనిపట్టి వానికి (తి బంభక యుల గల్పింప సంసిద్ధులడైయుం డెను, 

పరిన్క్భృత మైనయు శ్రే తరువులు లేనికారణమున జనరళొవళో న్య్యూయా 

ర్కూ_ననుం డ్ బయలు బేటి న్యూ జెర్పీగుండ ఫీలడల్ ఫీ యాకు బోవ 

వలయు నని డెను. భూమిమార్ల మున చేరినచో 
వాంషింగ్ట్రకా అడ్డుపకు నని. జలమార్లమున నోడలైె పెం బయనమయ్మొను, 

అయినప్పటికిని “వాషింగ్య కాతో పోరు తప్పదయ్యెరు. జనరల్ సో 
నౌకా ప్రయాణము సలుపుచు వచ్చి 'చెసఫీక్ అఖాతముయొక్క్ల ఊత్త 

రపు చివరనున్న ఎల్క్_ అను, ప ప్రదేశమున దిగను. అచటి కనతిమార 

మునందే వాకీ సంగ్ట క్ర ఉండినంచున నతడు శ్రాండిలై నుమౌంది చడ్స్ 

: ఫోద్దవద్ద ఆంగ్లేయుల నెదిరించెను కొని లాఫింపదయ్యిను, అనంత 

వలసబనుండి కాని. 

"సంసిదు6 
థి 

| 
J 

స్వాతంత్ర, వ్ర యుద్ద ము 

రము అక్టో కశ బళు నెలలో జర నుహెనువద్ద అ మెకకనులు మరల ఆంగ్లేయు 

లతోం దలపడి ఈపర్యాయమును ఆంగ్లేయులే గెలిదిరి. కాని 

యపారమగు నష్టము కలిగెను, అందువలన నెన్నిచ్చిన అమెరికనులను 

ఫ్కు తజుకులొట్టయాలదైరి. అనంతరము మటేకొన్ని దినములవ ఆకును 

సోను జుట్టుముట్టియుండీ పిదప వాషింగ్లకా నీత కాలము గడపుటకు 

ఫోర్డ్ లోయకు వెడలిపోయెను. 

ఇక నుత్తర ప్రాంత యులయందు ౧౭౭౬-వ సంవత్సర మున 

ఆర్నాల్లు చాం ఘైయికసరోవరమును జేరి యచట రక్షణోపొయములం 

జేయించుచున్న సమయమున 3,000 ల యోధులుగల బ్రిగీమ్ సేన 

క్యూ బెక్కు_ననుండి వచ్చెను. కాని ఆర్మాల్థుయుక్క_ పృతిబంధక 

ములవలన ఆసేన ముందునకు సాగంజూలవయ్యెను. ఆర్నాల్లువెంట 

నున్న బలమును జయించుట కై ఆంగ్లేయులకు జల సెన్య మావళ్యక' 

మయ్యెను. అందునిమి త్తీము సెంట్ లారెన్సునదియందలి పని వాం డృను 

బిలీపించి యచట పరిత్య క్తమై పడియున్న ఒక ప్రా(తేయోడను మర 
మకు చేయించుటవలన కొన్ని చెలలకంగాని జలజప్డ సంసిద్ధము. గాద 

యును. అటుపిమ్మట. నాంగ్లేయు లీనూక నజల సైన్య ప్రుదోడ్చాటున 
ర్నాల్లు నోడింప సమర్ధ లై రీ. కాని ముందునకు సాగిపోవ నప్పటికిని 

పలు కలుగదయ్యెను.  ఈకారణమువలనచే దక్షీణమందలి జనరల్ 

హోకు నికిత మైన యుత్తరువులం చేరక పోయినవి, మబుసటిసం వత్స 

రము బర్జోయికా నానుశ బ్రి శరీప్ నే సెనాని విశాలనై న్యముతో బయిలు 

డలి టికండెకో గాదర్షమను ముట్టడించి యందలి అమెరికనులను - 
వెశలయొ ప్రైను, అనంతరము మహార ణ్యాములసండా. పృయాణముల( 

జేయుచు వచ్చి  ఎడ్యుర్లుదుర్గ యు వజ హడ్చక నదిని జేరి యట విడీసి 

యుండ వెర్ధాంటు-ఇలాకాయందలి 'బెన్నింద్ధక్ గ్రామమునోద్ద సెన్యో 

పయోకము లన రస్తుసామాను లపరిమితోముగ న మెరీకనులు సం్శ 

హించి యుంచి గని విని వానిని కొల్ల గొట్టు నిమిత్తము (శుడరిక్ బాం ' 

అనునతనిసొయమున ౧౦౦౦ సెనికుల నం పెను, కాస యచటికి( 

జేరకప్రూర్వ మే జనరల్ స్టారు. అను అ మెరీకకొనే నాని హరినహీ 

ధరయువకుల (Green Mountain Boys) సాహాయ్యమున ఫ్రే ఫుడ 

రిక్ బాం సేనను చెదరగొట్టుటయేకాక అతనికి సాయపడ వచ్చిన 

కల్నల్ చ నుకొదండును సల్ము నాశనము గావించెను. . ఇందుచే 
(బ్రిటీషువారికి ౧౦౦౦ యోధులు నన్టమైరి. బర్జోయినునకు సాహా. 
వ్యోము చేయుటకై మొహోకొలో యసండ కల్నల్ చారీ ౫ సెంట్లీజరు. 

నాయకత్వముగల వేటొకమైన్యమునకును. ఇట్టిగతియే పట్టినది. జన 

రల్ నిక్రోల్స్ "హెర్కొ_మేర్ అను అమెరికనునేనాధిపతి. ఒరిస్శీనీ 
దగ్గ లీజరున. కడ్డుతగి లెను. స్ట్ తినళు లీంతే ప్రశిహలమగ 

ండినప్పటికిని చ థ్రైర్యసాహసములను వీడక బర్జోయినుమి కిరి ప్ర, 

న దక్నీణమువై పునకు వచ్చెను, కాని మోంద వ్రాసిన విఫమున _ 

జనరల్హో రాకపోవుటచేతను మజీ యేయితరమయిన తోడ్చాటు ల 
గాని దొరకక పోవుట చేతను బర్జోయినునకు మటి రెండుచోట్ల నప 

జయము కలిగను, తుదకు ఫక్టోగానామకప్ర ప ప్ర జేకీమునం 'డిరపక్షేముల .. 



అమంకాన్వాతేం త్రయ ద్ధమ 

వారికిని మహీ భయంకర మైన యుద్ధము జర గను, అందు బనోయి 

పరాజయమును బొంది ౬౦౦౦ల సెనికలనోలహాడ డ అ'మురికముల చేతః 
జీక్కెను, 'చాం "పైయికా సరోవరమున ఆర్నాల్లు ఓడిపోయినప్పటి 

కిని జయిం చినటు శే యయ్యెను, ఆత. డింగ్లీ షువారి నొక సంవత్సరము 
పర్యంతము ఆ౮ంప్రుదల చేయుటచేత చే బన్షోయినునకు ఇన్నిచోట్ల నప 
జయము కలుగ౯గా చివరకు సర్టిగేగాయం దమెరికనులకు సంపూర్ణ 
జయము కలిగినది, అమెరికనుల * భాగ్యచక్కమును ది ద్రిప్పిన దీసర్ణోగా 
విజయ మే, అటుపిమట యుద్ధపువై ఖరి సంఫూర్ల ముగ మాజీపోయును. 

శ్రీ! శే ౧౭౬౩౨ మొదలుకొని అనగా శ్రెంచివా రాంగ్లోయు 

లచే బరాజితులె అమసురికాయందలి తను ప్రాంతముల నన్నింటిని 
బోయగాట్లుక్రా నిన నాంటినుండియు అవ కాళము వ దొరకినయెడల నింగ్ల ండు 

నసెడలయగల పగను దీర్చుకొ నుటకు వారు తేహతీ హపడుచుండిరి. వలసల 

తిరుగంబాటువలన వీరికి శీ మ్రముగశే యట్టి యవకాశము లభిం చెను. 
౧౭ ౭ఎ|-వ సంవత్సరమునం దమెరికనుకాం గ్రాను రహస్య వ్యవహార 

ములకై ఒకసంఘమును సృష్టించెను ౧౭౭ ౭-వ సంవత్సరమున నిదియే 
విజేశస్యవహార సంఘుయుగ మాటి ౧౭౮౧- వజకు నటులే పనిచేయుచు 
వచ్చెను, అమెరిక నుకాం గౌ సునకున్కు దానిరహస్య 'సంఘమందలి 

సభ్యులకును (ఛంచివారి యాంతేర ౦? కాభిలావ. మొడటినుండియు 

విదిఠ మయియేయుం డేను. అమెరికనులు తమ దేశమయొక్క_ యుత్చ 
శ్రిసంపదలమో (దను ఫూర్వవిశ్వాసము కలవారై అనుకూల మగు 

కాలము లఖించినవెంట"సే మరల నిచ్చివేయుతలం ప్రతో యూరోఫున 

నుండి అహార పదార్థములు. బుణములు . మున్నగువానిని చెప్పించు 

కొనుచువచ్చిరి. ౧౭౭౬-వ సంవత్సరమున 'శీలస్ డీకా అనునతే (డు 

అెకిమా త్రము వ్యాపార ప్ర - ఏజంటుగ పారీస్ నగరమునకు. బోయెను 

ఛ్రుంచిదొరతనమువారు చూచియు(జాడనట్లు కటస్థభావము వహించి 

యుండిరి.. ఇళనిద్వారా భోజనాదిసామ గ, లమెరికాకు రవాణా 

చవేయంబ జెను. మణియు నమెరీకకానౌకలు శ్రౌంచికేవులలో నికి వచ్చు 

చుండెను. అ మెరిక ౯ నాకా యోధులు బ్రిటీవ్నాకలం బట్టుకొని 

ఫ్రైంచిశేవులలో 6 జేర్చుచుండిరి. అందుచే ప్రటీకవ్యాపారమన కమి 

తనప్లము గలుగు చువచ్చెను. మజియు న దేసంవత్సరమునం దమెరికను | ష్ట్ర ద్స 
Fs ళో 

కారి గను 

ప చుప్యాం ఆ 

మువ్వురుదూతలను ch థ్రన్సుదేళశీమున కోంెను, 

స్త్రియా మొదల యూరోప్రురాజ్యములను గలసి వారిని 

'తమెరికకాజోలిని స్వీకరించుటకున్ను డానికి సాయపడుటక్రును 

ప్రార్థిపవలసినదిగ నీదూతలనియోజన మైయుం డెను, అదేసంవక్సర 

వనన “అర్థర్ లీ, డీకా అనువారితోం గలసి శంక కి కా వ్యాపారికస సంధుల | 

సలించియు, పరస్పరము ావించుకొదేయలంవినసంినిసజేంచియు 

మాట లాడుటకై ఫ్రాన్స్ చేశమున శేయయుం డేను, కాని ఫ్రాన్స్ 

అమెరికాల ఈసమాచారము లన్నియు సర్జో గాయుద్ధమువజికును రహ | 

' స్యముగ జరగుచువచ్చెను, అనంతర మీవి బహిరంగ మనవి. ఈ యుద్ధ 

. ఘునందు6 గలిగిన, చిజయము'చేక నే. ్రోక్సహింపలుకి ఫ్రైంచివా రె 

స్పెయికొ 

| నప్పు డాచోటిని వదలిపోయిన.. ోఅమెరీకనుకాం నాచు 

వేనా 

రికనులతో పరస్పరసాహాయ్యములకై 'సంధి చేసికొనిరి, ఏతత్ ఫలిత 
ముగ మబుసటి సంవత్సర మునం దింగ్ల ౦డు (ఫా (ఫాన్చులకు యూద్ధమార ంభ 
మయ్యెను. స్పెయినునకు బి బి టీషువారికి మొద లే వె ర ముండియుం బెను, 

కాని వలసలవారి తిరుగంబాటు - తమవలస లెక్కు_డ తిరుగంబడునో. 

యను భయమున _ స్పెయినునకు సమ్మతేయు కాదు. అందుచే స్పెయిను 

మానము దృ నూనియుం డెను, ఒకసంవత్సేరము గడచిన వెనుక "స్పెయిను 
ఇంగ్ల ండునకు విరుద్ధముగ కలహము సౌగించినదె; కాని (గ్రాంచీవారికి 
తోడుపడుచుండిన శ్రే యగపడుచుం డేను. అమెరికా - ఫ్రాన్చుల సంధి 
౧౭౭౮ లో జరాను, తరువాత డద్బివారును ఇంగ్ల ండున కెదురు 

తిరుగ బాధ్యులైరి. సయ దృముమో(దియధి కారము తనుచే యని ఎవరి 
యోడలనెనను సోదా చూచి తమకు ప (పృతిహలము లైన ప త్రో ములు 
దొరకినవో. దీసీక్రా నుటకు హక్కు_ గర దని వచింపుచు బ్రిటీవకావ 

హో లెండునకు రాయ బారిగ వచ్చు చుండిన సూ నీ న్రీ లాకెస్సు అనెడి 

అమెరికా చేశీయుని మార్షమధ్యమున నడ్డగిం ది యఫేనియొద్ద దొరకిన 
ష్మతృముల నన్నింటిని లాగికొనిరి, డచ్చిశార కాంశ్లేయులతో పోరా 
డు కిదియే కారణము, అంత నీయుద్దము శీవలము అమెరికా వి చ్రటను 
లకే కాక వి _స్టకయాపమున స సమ స్టరఘాకోవు జాతులకును సము ద 

(UW 
వ్యా పారికయుద్గముగ 6 బరిణమిం చెను, అంత (వృపంచమునం దంతేట 

సెక్కు డెక్క_డ నాంగ్లేయ, శ్రోంచి డచ్చి, స్పెయిను లోనగు జాతు 

లుండెనో అక్కడ నంతయు నీయుద్ధ మారంభ మయ్యెను, 

ప్రౌన్ఫుతో సంధి జరగినవెంటచే ౧౭ ౭౮-వ సంవత్సరము 
ప్ (ప్రీల్ మాసమున కాను డా నైయింగొనాయకత్యమున నొకగొప్ప 

శ, ంచిజలనేన ఫ్రాన్ఫునందలి బెలక్రశవుననుండి అమెరికాకు బయలు 

వెడలెను, అమెరి కాసంయు కృ రాజ్య యులమం, తి యగు యం, క్నానృడ్ 

అలెగ్ జాం డ్రై జెరార్డ్ డిరెనేవల్. అనునతే(డున్కు అమెరికాకు మరలి 

వచ్చుచుండిన సీలస్ డీనును ఈ సైన్యముతో నుండిరి, అమెరికాలోని 

భిటీహనేనయం దప్పుకు జనరల్పోకు బదులుగా వచ్చిన సర్ 
"హెన్సీ క్రింటకా ఫీలడల్ ఫీ యానగరమునం 'దుండెను, శ్రే ంచిజలనేన 

అమెరికాకు వచ్చు చుండీనవార్హ "తెలీసినవెంటే కింక స్థలనేనక 

రకుకముగ నుండిన డిలా వేర్ నదీమఖముదగ్ధ తే టి, బి టీవ్జలనేన * ఆప పదే 

శమును విడిచిపోయెను, ఆంత కి ంటక్ అచ నుండ సావాసీ రప 

న్యూయార్కు_ పట్టణమునకు పోవుచుండ మార్గ మధ్య మున మక్షానూాతు 

నామక స్థానముదద్ధణ వాషీంగ్ట్రకా. అడ్డగించి పోరాటమునకు దింెను,. 
ఇదట నమెరీకక సేనలోని జనరల్ ఇార్లెస్ నిలీనామకమార్థుండు. చేసిన 
ద్రోహమువలనం శగాకపోయిన బి బ్రిటీవ్నే సన సమ్మస్ట మదట నాళీన 

మెంది యుం జెడిది. ఇతండు వేసి నవుశీహీనవ్పకార్య మవలనచే క కి ంటకా 

దప్పించుకొని.. పోయి న్యూయార్కు_ను జేరంగలి7ను, ఆదిమొదలు 

యుద్ధము సమా. ప్ప మ॥సవజకును న్యూయార్కు పట్టణమే ఆం గ్లేయు 

లకు ముఖ్య స్థానముగ నుం డేను, బ్రిటీషువారు ఫీలడల్ ఫీయాను. ప్రీసిక్రా 

గు మరల నాసా 

నము నా క్ర మిందుకొగాన నైను.. అచటనుండియే అమెరికనులు గ్రంచినేన 



5౬౦ 

లతో వచ్చిన జరార్జునకు స్వాగతము నెసంగిరి, అతం 'డా వ్ర, దేశము 

నందే నిలిచి వాషింగ్టను యొక్కయు, జనరల్ హపారాషియోగేట్పు 

యొక్కయు యుద్ధ నీతి పద్ధతులకు సాహాయ్య భూత ములుగ నుండులాగున 

ఉఊ పాయ ములను పన్నుచుం డేను, అనంతరము వాషింగ్ధను నేనలు దుర్హ 

పం_ీ నొకదానిని జయింపలల్లెను. ఆపం_క్తిలో హడ్చకా వీశభూా ము 

లందలీ ఇస్స్ స్పాయంట్ నామక స్థానమును వాషి౦గ్ట క తన నేనలకు 

శ్రీం టృస్థానమ? చేర్పుచుక చేను, అందువలన “నితనికి న్యూ పోర్టు 

నందున్న తనవారితో నుత్తర చృత్యు త్త తరములు 'సలుపుటకును 

బి బిటిషునే నేనసలు చేశమధ్య మునకు రానెంచినవాని నడ్డగించుటకును 

దెక్షీణమందలి డిలావేరుతో సంబంధ ముంచుకొనుట కస్సు సకల విధ 

సౌకర్య ములును దొరకుటకును ననుకూలముగ నుండెను. డిలావేళునందు 

బ్రిటీష్ సేన లపరిమితముగ నుండినందున సరియగు జయమును గానక 

డంచిడెస్టెయింగు న్యూ పోర్టునకు చెడలీపోయెను. అచట మ్రైంచి 

వారు అమెరికనులు గలసీ ౬౦౦౦ల బ్రిటీమనేన ' నెదుర్కొాన6 

(బృయత్నింపసాగిరి. కాని ఇంతలో ఇంగ్ల ండుననుండి మటీకొంత జల 

సేన వచ్చుట తెలిసి డెస్టెయింగ స్టంప్ర, పృయత్న ములను మాని కొత్తనేన 

-నెదిరిం పంబోయొను. యాద్ధరు స్వల్పకాల మే జరగెను కాని (సృచండ 

మగు తుపాను లేగసటవలన ఓడలు పొడుగాంగా, వానిని మరమ్మతు . 

_ చేయించుకొనుటకు డెస్టెయింగు బోస్ట క పట్టణమునకు వెడలిపోయెను. 
అంత న్యూపోర్టునందలి స్థలనేనయు నుక బోయెను, ఇంతలో 

బెస్టునందు మటీకొంత ఫ్రైంచినేన సమ్ముద, తీరములందలీ అమెరికను 
బపనేనలకుం దోడ్చడ సంసిద్దమయ్యెను, వద్కడణమన డఊహాంటు 

దీవియొద్ద ఫ్రెంచి బి త్రిటీషువారలకు యుద్ధము జర7ను. కాని పరిణామ 
మనిశ్చితమగ నుంచేసు, అ ట్లయ్యు సీయుద్ధమ లన్నింటివలనను మిగుల 
ప్రోత్సాహికులై కైక జాక్ పాల్ జోన్సు నాయకత్వమున అమెరి 

కనులు శ బ్రిటీవ్నాకలైై ఎని డండె _త్రియుండిరీ, 

వలసలతూర్పుతీర ములం దిట్లు  పోరాటములు జరగుచుండిన 

కాలమందే (౧౭౭౮౫ - ౧౭౭౯) పడమటన్సు ఊ త్త తర నీనులందును అమె 

రికనుల కనుకూలములగు విషయములు. ఘటిల్లీ యుం డెను. వర్జీనియా 
రాజ్యముయొక్క ఆధారమున జార్డ్ రోగర్ఫు అనునత (డు పళ్చిమోల్త 

రసీమలందున్న త్రీ టీక్వారిస్థానము లన్నింటిని ముట్టడించెను. 
స్వయం నేవకలపాయముతో సితయడు ఇల్లీ నాయిస్ 'ప్రాంతమందలీ 

(బ్రిటీమ్వారి ప్ర ప్రధానస్థాన మస కస్కసియాను. మట్టడింపే యనంత 
లు విశ్నెన్నె సును సెకళము లోంబబుచుకిెిను, కవాతు డె 

. యిటునందలి ఆం గ్లేయనేనాధిపతి ఆపట్టణమును జయించి తీసికా 

౧౭౭౯లో అమెరికనునేనాని కార్క్. అనునతండు మజికొంత నేను 
వెంట నిడికొని యానగరమును ముట్టడించి మరల వళపలీచికొ-నెను. 
ఈ పళశ్చిమో క్రరదండయా, తృవలన నమెరికనుల కమితమగస లాభము 

కలిగను, ఇందువలన పడమటిసరిహద్దులనుండి శోణహీందువులు 
కావించునా,క (క్రుమణములు' పూర్తిగ త్ పోయెను. యుద్ధానంతేరము 

సంధికాలనునం దమెరికను లీసరిహద్దులందు తమకుంగల" హక్కును. 

 నెంట డుకొనివో ప oe నిం యి రస్తు 

గడం విష్ణవము (Revolution )వలనం 

అమెరికాస్వాత ౦ త్ర్య యుద్ధము 

బుజావుప టుచుకొనుటయందు సమర్థ లై రి, మబీయు నీపశ్చిమవిజయము 

వలన మున్ముందు ఆవై ఫున6 దమయధికార మును వ్యాపింప జే? సీకొనుట 

కత్యు త్తమమైన అవకాళము దొర కను, 

ఇంక నిటు పూర్వ భాగమున న్యూయార్కు పట్టణము జేరిన 

పిీమట క్లింటకొసెతము హోకంశు నెక్కు_వగ నేమియుం జేయ: 

జాల(డరయ్యెను. చెస్టుపాయంటునోద్ద నేనానివేశ 'మేర్చజుచుకొని 

యున్న వాషింగ నును ఎదిదింప ధైర్యము బాలక అతని నెటులైన 

నాయున్నతస్థానములనుండి క్రి కి ందెకి 'మెదానములోనికి లాగవలయు 

నని ఇత. కశక ప ప్రయత్నము లానరించుచు స్ట్రోనీపాయంటునొద్ద 

౭0౦౦ల మంది యోధులను సె తము పోయొట్టుకొనెను. జనరల్ వేళా అను 

అమెరీకనుసే నాని అశ్వదళముతో స్రోనీపాయంటునోొద్దనున్న క్షింటకా 
నేనను నాశనము చేసిపోయెను. ఇంతేపర్యంతము ఒనై దనులు, టస్క_ 
రోర సులలోని కొందజును దక్క, 6 దక్కిన ఇరోకోయిన్ జాతుల ఇండి 

యను లందటును | బ్రిశీహ్వారిపకు.యును వపాంచియుండిరి. బ్రిటీవ్పరి 
పాలకుల ప్రోత్సాహము చేత నే ఈయిండియనులు పడమటివలసలమి(వ6 

బడి కొల్ల నొట్టుచుు అచటం గాంపురము నేయువారిని హింసీంచు 

చుండిరి, ఇంతియే కాదు, న్యూయార్కు. రాజ్యపు పడమటి సరిహద్దుల 

లోని రాజప తీయు లమెరికనులభూములె పెం బడి దోపిడు లొనరింప 

సాగిరి. అంత జాక్ సల్లీ వక్ అనెడి అమెరికనునేనాపతి గొప్పదండును 
సుతఫు ఎలీ లృరానామకస్థానమున నున్న 

న్య్యూటొనుదగ్ద అ నీదోపిడికాం,డ నందజును సంఫూక్త ముగ నోడించి 
(UW 

చెదరణొ స్రైను. అనంతేరము పళ్చిమన్య్యూయార్కు_లో ని సరోవరసమి 

పములందు నివసించునిండియనుల గ్రామ ముల నన్నింటిని తగులంబెట్టించి 

వారిపంటలను నాశనము చేయించెను. వల సలలోని స్టితిగతు లీట్లుండ 

నిదేసమయమున పశ్చిమహీందూద్వీపములందును బ్ర టీన్ - శ్రైంచివారి 

మధ్యను కలహములు చెలరేంగుచుం డెను, మిక్కిలి సారవంతములైన 
నేలలు గలిగి ఉత్పత్తి నపరిమితేముగ .నిచ్చుచుండుటవలన - నీదీవు 

పంచమందలి వ్యాపారిక స్థానము లన్నింటిలోను 

అందుచే ఆదీవులపె నధికా 
వి బ్రిటీమ్వారును పరస్పరము 

లాకాలమున చప 

చృథాన మై మెనవిగ. నెంచయబడు చుండెను. 

రము తమదే యని ఫ్రేంచివారున్సు 

పోరాడసాగిరి. 

యుద్ధము లీ పృకారముగ జరగుచున్న సమయమంచే వలసల 

వారు తమబేళమున కనసరములైన ప ప (సృ భుత్వవిధానముల చేర్పబుచుకిన 

మొదలి కిరి, కాం గౌ సుసభ్యులు రాజ్యసంయోజనము (Confederacy 

of States )న శేనియమము. లనుకూలముగ నుండునో . ఆలోచింప. 

గల్లిన చుళ్యేవమ ఫలీతేము 
ఆ కి అ a అ జ్ లను సుస్టరయులుగC జేయుటకు ప్రయత్నిం పసాగిరి, అప్పటి జనులకు 

రాజ ప (వృభుత్వ మనిన ద్వేవము కలుగుచుం జెను, 'సర్వాధికార ములును 

ప జరయంచే రయుండినవి, అవి వారు తెచ్చి పెట్టికొనినవి కావు; సహ 
లో 
జములు. (ప్రభుత్వమునకు వీనిజవాబుదారీ లేదు అనగా ,ప జల కధి 

© 
కార మిచ్చునదెయు బుచ్చుకొనునదియు (పభుత్యము కాదు. ప్రభ. 



. ల్య ములను బట్టి 

త్యము జని న్మింపక ప్రూర్వముననుండియే సమస్తాధికారములును (ద్రజల 

యందు విద్యమానము లైయుండెను, ,ప పృజయే ప్రభుక్వమున కథ్ధి 

కోర మిచ్చునది? మరల వారివలననుం కి స _స్రచ్చూకొనునది. 
నుండి యధికొరము నోెందినపిదప సృభుత్వము సర్వసామాన్యుల 
లాభమునకున్కు రక్షుణమునకును ఉత్తర దాయిత్వేమును వహీ౦చును, 
ప్రభుతో్యోద్యోగు లిందుల కుత్తరజాతలు, నీవిపషయ మయినను వీరు 
లోంబడి చృజలకు స చ్రృుక్యుత్తర మిచ్చితీజవ లెను. (ప పృభుబిరుదము లన 
వసరములు, ఏయయుద్యోగమునకు6 గాని ఏ యధి కార మునకు. గాని 

వచ్చు విరుదములు ( Hereditary Titles) ఉండ 

. నక్క లేదు. ఈెహీతువుచేత నన్టీనియాయంబలి (కృమగ తౌధికార 
పద్ధతి. (System of Entails ) తీస్రివేయయబకినది. _నిరంకుశాధి 
కారము చనెదిరించుట అశాస్త్రీయ (Unlawful) మను సిద్దాంతము 
శుద్దమాథ్య యు. స్వతంత్ర, రాజ్యముయొక్క_ బీవనవిస్ఫూ ర్తి రికి 'సాషయ 

త్రీకరణములు ( Momopolies) ప ర్రక్యకువికుద్ధములః. వాబ్య యాంత 
రాత్మ లకు లనమా తమైన నిర్బంధము లుండక స్వేచ్చాయుకము లె 

ర 

యుండవ లెను, న్యాయ ప్రార్వకముగ్య అతికీ మ్ర యుగ జరగునట్టి పంచా 

ప జలవలన 
శో 

పరంపర గా 

యతీ విమర్శనముల కాటంకములను గలాగనియ్యం గూడదు, ఎన్నికలు 

రేణిచుగను, స్వే చృగను జరగ ముండవల యును. 

వ్యవస్థాపక 

చ్కభుత్వాంగములందు 

సభ చువానమెనది. వివిధాధికారములు విభ కములు కావ 

లయును. వ్యవస్థాపకసభా ని ర్యాచకు లెనిమిదిరాజ్య ముల శాసకు లై 

యుండవలయును _ అని ఇట్టివే యగ నియమము లచేకము లేర్చ'డెను, 

జాక్ డికి కాసకా రాజ్య సం యో జనయునిమి త్రయ ౧౭ ౭౬-వసంవ 
గ్నరమునండే కొన్ని నియమయుల శేర్పటీచి యందజకును వినిపించి 
యుండెను. స్వాతం తృ చన భూహణానంతరము కొన్ని వారములవజు 

కును వీని యని వావవివాదములు జరగుచువచ్చెను. కాని అటుపిమ్మట 

యుద్ధము యొక్క ఒ త్తి సినలన ౧౭౭౭వజకు నవి. యటులే పడి 
యుండెను. యుద్ధ సమయమున జయా పజయములు "తయ మా అగ 

చుండుటచే అట్లతరుణ మున జను లందణు . నంగీకరిం చెదరో అంగీక 

రింపరో యనుసం దేహమున వానిని బయలుపజుపక యుంచి చివరకు 

సర్ధి గాయందుం గలిగిన జయమువలన జను లుత్సాహన్రూరికు లై "ల 

యున్నయదను గనిపట్టి యప్పుకు జననీ కారార్థము వానిని రాజ్యము 
_లన్నింటికిని ఇ బంపిరి. వానిలో ప్రజా సృభుత్య సంఘ నియమములు, 

లానున క్రాసంగం బడిన యథికారములు జనుల 

పౌరాధికావ ములూ జను లిచ్చు వోట్లను పరీహష్క_రింపవలసిన విధాన 

ములు-అన్ని యు విశదీకరింప(బకి యుండెను, కాని వలసలకు 
' మముగా. ఉన్న. చేలలవిప యమున విరుద్దాభి ప్రా పొయము లేర్పడుటవలన 
పజ లీ. సం మయో జననియమ ములకు వెంటే సమ్మతింపరైరి, 

వాని విధులు, 9 కాం 

త 
చ పోరాటము. లారంభింపకోవూర్యమున నుండియ జను లచేకులు 

అస్లాషి యనుపర్వత ములను దాంటిపోయి యచట వారి. వారీ యానుకూ 

'పంచాయః తీం*జ్యములనో ( ౧౦౦2776213 ); 
లేక స్వామ్యధికార ప్రా ప్రాంతములనో ( Proprietory Provinces ) | 

౪౮ 

పీ 

హక్కు_ను వదలుకొ నంగా ఆభూములను వేటురాజ్యముల, కి, 

౩3౬౧ 

నిర్మింపవలె సని ప్రయతల్నింపసాగిరి.. ఇట్లు వర్డీ నియాకు పడమట 
వండలియా ప్రాంతమును. ఉత్తర శరాలీనాకు. పడమట వలూగా 
ప్రాంతమును ఏ ఏర్చ'డెను. డేనియల్ బోను అనునత6ండును అతనియను 
యాయులును గలసి ఇంకను పశ్చిమమునకు6 బోయి టాక్సి ల్వాని 

యా పంచాయతీ రాజ్యమును ఏర్పాటు చేయనెంచిరి. ఇటే విధమున 
నదెవజు శేర్పడియుండిన సమ్ము దృ ప్రాంత పునలసలలో 'జీనినో యుక 

దొని ననుసరించి కొత్తే త్రవలసలను సృష్టించునిమి శ్ర తము (సృయత్నృములు 

జరగుచుం డెను. ఈ కార్యముల నన్నింటిని దల పెటిన పళ్చిమారణ్య ర. లు 
వాసులు ( Backwoodsmen ) మిక్కి లీ చెయ _క్లీకులు ( Indivi- 

dualists ). ప ప్రభుత్వముమోందను దిరుగణబడుట యనిన వీరికి మహో 

నందము, స్వాతం త్ర, బ్రయుద్ధము నెడల ఏిర్రక్షి మిక్కు ట మగు సహోను 

భూతి, తూర్పువలసలం. దింకను అవళిషస్ట్రము లొ యుండిన క్విటొశెంట్లు 

మున్నగు దాస్యచిహ్న ము లనిన వీరికి. పరమాసహ్యము. అట్టి దాస్య 

లాంఛనములనుండి దూరగులై స్వేచ్భగల భూములందు, స్వేచ్చా జీవన 
ములను సలుపవలయు నని వీ రీప డమటిసీమలకు వచ్చిచేరిరి. 'డెట్రా 

యిట్ నగరమందలి ఆంగ్లేయులు శోగహీందువులను ప్రోత్సహించి 

పంపిన దీ శ్ శత్రసీములమోందోకే, ఈ దొంగదోపిడులను యాప్రుమాపుట"కే 
క్లర్కు. వర్టీ నియానేనతో పోయి శోణహీిందువులానీ కాక వారిని 
ప్రోత్సహించిన ఆంచ్లేయులనుగూడ నడం ద్ఫొకీశ- డ్ _త్తరపళ్చిమపు 

సరిహద్దులం దమెరికను అధి ఎరమును  స్థాపీ సింపలలి గెను, 

మిసీసీపీ ప్పేలోయయందలి ఈ కొ, త్త నేలలమాలముననే వలస సలవారు 

సంరోజననియమ ములను వెంటే బోయంగీకరింపరై ది, "పెద్దరాజ్యము 

లకును చిన్న రాజ్యము లకునుగల పరీమాణ భేద నే వీరివివాదములకు మూల 

కారణము, _ "పెద్దరాజ్యములవారు తమ్ము మంగివేయుదు రని చిన్న 

రాజ్యములవారు భయ పడసాగిరి, అప్లాషి య కొపర్భతములకునుు, మిసి 

సీప్పీనదికిని మధ్య మస్ ప్లాణెట్సొ, కశ్నెక్టికట్ న్యూయార్కు, వర్గీ రని 
యాలకున్కు దక్షీణమందలి. మజీమాండురాజ్యములకును ఎక్కుడు 
భూము లుండెను. న్యూ వోంప్ షైర్, న్యూజెర్సీ, డిలావేర్క్ మేరీ 

లాండులకు పడమట వ్యాపించుటకు వీలు లేకుండెను.. ఈె పెద్దరా జ్యము 

లవా రీంకను బెరుగుచు పోయినచో? దము నెక్కడ మ్రి, మి ంగవేయు 

దురో యనుభయమున చిన్న రాజ్యములవా 'కేరాజ్యసంయో పనమందుం 

(బ్రవేశింప నిష్ట్రము లేక పడమటినీమలం 'దెక్కువభూములుగలవారు 

నయా కరాజ్యములసార్వ్యజనికలాభమునై వారిహకుు._లను వదలు 

కొనవలయు నని పట్టుపట్టిరి. "అనంతరము రాజ్యములసమానత (Equa- 

lity of States), జారీయత ( Nationality ) అను నీ లెండువిహు 

యములును గాలుప్రనొందువజుకును మేరీలాండువాసులు తమయంగీకా 

రము నొస సంగలె రి: అంత ెద్దరాజ్యయులవారు . వారిచేలలె పెళల 

రద విభా 

గించి తన్ని వాసులును. దక్కి_నవారితో పొటు _ సమా నాధి కారములు 

గలిగి. సంయోజనమందు చేరవలయు ' నని కాం ౫,స Us ఘాోహణము 

గావింను, అటుపిమట' ౨ "మేరీలాండువా సులుగూడ సంయో జననియవు 



ల్ 

రడ 

ముల నంగీకరించి పంపిన, అంతట నీని యమము లన్నియు కార్య 

రూపమునకు వచ్చెను, సంయుక్త ఠా జ్యనివా సులు నూతన భూముల 

నాక్రమించుచు అభివృద్ది నొంద6గలమార్షము లీందువలన లఫించెను, 

౧౭౭౬ - ౭౭- -వ "సంవత్ళరములం దు త్తరపువలసలలో జర 

గినయుద్ధములచే బిటీషువారిమనోరథము శ సీదెంపనందున నిపుడు వారి 
దృష్టి బక్షి ఇఫ్పువలసలకు దిగెను. అంతప పర్యంతము నుత్తరమున6 గావిం 

చుచువచ్చిన కార్యములను బొత్తిగ వదలక దక్ష్నీణభాగ ములను సంపూ 
ర్టముగ లోయబబుచుక్రొనవలె నని నిశ్చయించిరి, ౧౭౭౬-వ సంవత్స 

రమునందే' సర్ "హె నీ క్రింటక్కా సర్ పీటర్ పార్కర్ అనువారు 

వాన్లెస్ట్ర కొపట్టణమమి (ద నా కృమణము సలిపియుండిరి. కాని అమె 

రికజౌనేనాని జనరల్విలీయమ్ నూల్ ట్రీయొక్క_ బలమస ఎదురం 
'ాటువలన వారిప ప్రయత్నములు విఫలము లయ్యును, తదనంతరము 

౧౭౭౮లో వ్రైంచివారును, అ మెరికనులును గలసి యుద్ధ మొనరింప6 

గడయినందున నపుడును టి బి టీవొవారి కంకగ లాఖింటనదికాదు. కల్నల్ 

ఆర్బీ బాల్డు కాంప్ బెల్ 'రనునతయడు న్యూయార్కు. లోని క్ల కి ౦టనునేన 

నుండి 3,ఎ(00ల సె నికులను ఇంట6నొని సవన్నానగరముమో6ందంబకి 

యచట న మెరికను నే నానియగు రాబర్టహో నాయకత్వమున నున్న నేన 
నోడించెను. తరువాతినెలలో నితండు దేళశమధ్యమునం చ్రైవేశించి 
అగస్టైను స్వాధీనపటుచుకి చెను. అటుసిమృట రాబర్జు హోకు బదులుగ 
వచ్చిన చెంజమిక లీంకలక్ ఆంగ్లేయులను జార్జి యానుండి వడల. 

గొట్టుటకు గృయత్ని ంచుచుం డేను, కాని ఫోరిడాయందు చి టీన్ 

చేనాదండచాధికారి యగు జనరల్ అగస్ట్రయిను జార్జి యాలోని ఇరగీ షు 
'చారీకి 6 దోడ్చడుటకు వచ్చుటచే లింకలకా తన ప పృయత్నమును విడ 
నాడి చార్జెస్ట నునకు మర లిపోవవలసినవాండయ్యెను. అగస్ట్ర యిను సవ 

న్నాను ముఖ్యస్థానమగం జేసికాని. జూరీ ర్రీయానుసూడం చాలింప 

సాగెను, అనంతరము ఆంగ్లేయులు కెరారీనాయందలి దక్షీణో త్తర 

క్రిండముల శండింటిని గొల్ల గొట్టిరి, ఇబేసమయమున కి ంఓను జలస్థల 

నె న్యములకు నాయకం. సవన్నాయందలి దండనాధికారికి నోడ్స్ 

డుటకు బయలు డేెజను, . ఇందునిమి త్ర మిత౭డు' న్యూపోర్టును వడలి 

"పెట్టి న్యూయార్కు.ను విల్ హోెల్తు వక్ నిఫౌ-సెన్నామకజర ర్మనునే నాని 
పకమునం దుంచి ౮,౨౦౦ ల సెనికలతో బయలు వెడలెను కార 

వాలీస్ ఇతనివెంటనే యుండెను. రరువాత లార్డు రాడను మటీకొంత 

సేనతో. వచ్చి కలసీకొ నెను, వీరు _ -క్లింటను ప్రభృతులు - మార్గములో 

నున్న చాక్లెస్ట్రననగరము. నాక్రుమించి బయటనుండి సా హాయ్యము 
రాకుండ 'సరికట్టుటచే 'లింకొలనునకు లోంబడక. తప్పదయ్యెను, 
లింకలకదగ్గణ నపుడు ౫౦౦౦ ల సెనికు లుండిరి, వీ రందజతో. 

గూడ చార్లెస్ట నుపతనమువలన అమెరికనులకు భరింప నలవికానిక్షుతి 
కలిగెను, ' దీనితో దక్షీణశరాలీనారాజ్య మంతయు లోంబడి 
పోయెను, . అటుతేరునాత ను_త్తరశెరొలీ నాను సెతమ జయించుటకు 
సలహో నిచ్చి కార్న వాలీ సును అచటనే నిలీపి క్ర టకా తాను సవ 

న్నాకుమాటుగ న్యూయార్కు నశ్తే మరళిఫోయెను.. 

అమెరికా స్వాతం త్రృయుద్ద ము 

ఇ దేసమయమున ను త్తర పువలసలందు సృస్తుతపుకాస్ట్రయిక్ అను 

స్టానమునం దమెరికనులకును శ్ చ్రిటీషువారికిని నిలరోజుల పర్యంతఠేము 

తీ వమన యుద్ధము జర గౌను. ని తుదకు బి బ్రిటీమువారి! బయట 

నుండి బలమ సాహాయ్యము వచ్చినందున తమెరికనులు వనుకకు 

మరలిపోయిరి, 

ఇంగ్లీ షువారు చా ర్లెస్టనును జయించుటచేత దవ్నీణ శరొలీనా 

యం డ'మెరికనుల పృథావము తేగ్చిపోయినది కాని దానిని సంయోజ 

నముననుండి విడందీసి యా ప్రాంతమునం దే యుద్ధమును తుద ముట్టింప 

క్రొ, సషువారి. య జీ వలయు ననుకొనిన బిటీషవారి యభి ప్రాయముమాతృము నెజువే 
నదికాదు, ఇందులకు కారణము, ఆంగ్లేయు లట6 గావింప6 గడణిన 

కార్యము లే, బాస కొవద లోబడిన - అసురీకను సెనికు లందటును 
చో ౧ట ౧ కీ యా | 

చి షువారి కింద ైనికోద్యోగములను కరించి వారి పక్షమున, 

బోరాడపలయు నని ఆంగ్లేయు లొక యుతత్తరువును గావించిరి, 

కల్నల్ బన సెటశేటకొ అనునత౯డున్కు కొందటజు 'టోరీలును AY ట్రా 
వారి 'సంప్రులును గలసీ ఈయు త్రరువుల నమలులో( బెట్టుటకె చేసీన 

దారుణ క్రార్య ములయాలమున దక్షిణ కెరొలీనాయందు ముఖ్యముగ 

నుత్తరపువై పు జిల్లాలలో తుములయాద్ధ మారంభముగా6గా మహాసంకో 
భము కలుగసాగెను, రాజపతీయు లగు టోరీ లొక ప ప్రక్కను, విస 

(Whigs) ' లందటును - మణీయొక'నె వైఫునను - గుములుగుములుగ 

బయలు వెడలి పరస్పరము హత్యలను గావించుకొనసాగిరి. - ఆయుధ 

పాణులై ఆశ్వికులుగ6 గొందబును, తుపాకులు ధరించి కొందయును 

ఒకరి నోకరు చంపుకొొనుచుండిరి. . టన్దేటను ఆకస్మి కముగ లీంకలను 

యొక్క ఆశ్వికదళముమిో6దను బడి చానిని చెల్లాచెదరుగం బాజ6 

దోలెను. మతియు నిత డు త్తర కెరొలీ నా సరిహాద్దులం దున్న బ్యూ 

పోర్టుస్థానమునందలి వర్చీ నియా . పటాలమును నాశన మొనరించెను. 

అ'మెరికనులను భయ శ్రాంతులం గావించు నిట్టి డారుణకృత్య ము లోౌక 

(సృక్కను జరసదుండిసప్పటికిని వేటొొక ప ప్రక్కను తొన్సిస్ మారి 

యక్క, థామస్ సున్టుర్ లవంటి ధీరులు కొంద. అమెరికకా సేనానులు 

బ్రిటీషువారి బహీ న్నే నానివాసముల ముట్టడించి "గెలుపొందుచు తను 

జాతియందు రణోత్సాహము శ్నీణింపకుండులాగునం జేయుచుండిరి, 

వోంగింగ్ రాక్, నె ంటీ సిక్స్, రాకీమాంట్ మున్నగు వ్ర 'బేళములం 

దమెరికను లత్యం త సాహ'సకార్యము .లొనరించి మాతృ దేశమునందు 

వారికున్న యభిమానమును సేనను వెల్లడించుకొనిరి. కాని *రొ: 

లీనాయందలి స్థితిగతులవలన అమెరికకా కాం గృసునకున్సు వాషింగ్ట 

నునకును మిక్కిలి భేదము కలిగెను. అచట నపాయమం దున్న వారీని ' 
ఈకీంపస వీరు పృయత్ని ంపసౌగిరి. మటీయు నీసంవత్సరమునం గలిగిన 

యార్థికదుఃస్థితివలనన్వు జనులలో ' నుత్భాహము తీణించుటచేతను 
వాసీంగ నున 'కేమిచేయుటకును వొలుపో దయ్యెను. లీంకలకా పరా 

జయ ముచే బిటీపువారల చెదిరింప 'వేతొండుసేనను దత్సీణమునకు పంప 

వలసి: వచ్చెను. కావున. జొహాక్ ' డికల్ళ్యుక్క ఆధిపక్యమున 

పృయా వాషింస్టుక్ కాం పుననుండి ౨౦౦౦ ల చైనికులుగల నేన | క్ు త్ర 



._ _ పమావలంబు 

అమెరికా స్వాతంత్ర్య యుద్ధము 
సనికులు జనరల్ గేటు ఇములతో దక్ష్నీఇమానకు వెడలెను, 

యొక్క ముఖ్య సేనానాయకత్యనున ఈ కామైక పట్టణము హమోొంది కణ 

యచట నున్న కార్నవాలిసును మాట్టడించిరి. కాని గేట్సునకు 

సంవూూర్లమగు పరాజయము కలిగెను, డిళల్భ్బొ యుదమునంటబే హకు౭' 
ఢి 

ఆనేన కటుపీమట జనరల్, గీకా అనునతె (డు 

యర్మ్యాను, ' కార్న నాలీస్ 'అటనుంక్షి ఊ శ్తరశెకొలీనాకు ఎడ లెను, 

అతండు క్షి ంటనుత్తో చేసికొనిన యేరా గ్పాటుప్కకార ము త్రరకెరొలీనా, 
వరీ రి నియా రాజ్యములగుం డా ఛాలీ లి మోర, ఫిలడల్ ఫీయా పట్టణములకుం 

డయ్యెను. 
సేనాని 

బోవవలసియుం'డెను. కాని మార్లమందలి స్లి స్టీతిగకు లితని నట్లు పోనీయ 

వయ్యేను. జనరల్ గృీనుతో నితనికి సంగ్రామము కలిగను. అసంగ్రా 
మమునకు క ఫార్వమే శ కింస్పుమూం చెక్కా కా పన్ నామక ప్ర దేళములందు 

కార 

టళ్లేపినునకు సంపూర్షమగు పరాజయము కలిగెను. ఈ యాద్ధముల 

వలన _ బ్కిటీవ్సేన శ్షీణించిపోవు దుండినన్సు క్రై ర్యసాహసములను 
గోలోవళ 'కొర్న నాలిస్ ఉ తర శెరొలీనాగుండా పోయి వర్జీనియా 

సీమలం దు శ్రీనుతో దలపజి యతనినేనను కొంతవజకు ఇెదరంగాట్టి 

ముందునకు సాగిపోయెను. ౧౭౮౧-వ మార్చినెలలో ఇల్ ఫోర్డుకోద్టు | 

హొ సునొద్ద నమెరికళా- బి టీము సేనలకు మరల కలహ మయ్యెను, 

ఇందును బ్రిటీషువారికి షెయము కలిగినప్పటికిని ౬౦౦ ల నానికులు 
నురణించిరి. అప్పటికి కార్న వాలి సువెంటవ్క, ౦౦0౦ల -సెనికులుమా శ్ ము 

మిగిలిరి. ఆస్వల్ప నేనతో గీ, గీనును వెన్నంటి తజుముటకు సావౌనిం 
పక హెల్ఫొ బరోకు పోయ, యచట చ్రీటీషుపతాకము నితండు 
"నెలకొల్స్చెను, అక్కడ కొన్నివారములు గడపి కొ, త్తె సైనికులను 

పోవుచేసికొనునఖిప్రాయముతో నితండు తరువాత సముద్ర, మద తీరమందలి. 
విల్మింగ్ధృనునకు విడఏహాయెను. అంత గ్రీను ఇతెండు పోోయినదిశకుం 

బోవక దక్నీణకెరొలీనాయందలి కామైక్కా చాల్లెస్టక్ నగనరములవై ఫు 

నకం. దిరీగాను. అక్కడ. నిఠండు బ్రిటీమనేనాని యగు రాడనును 
తజుమంగొట్టి కార్నవాలిసు నచటిక ఈ రప్పింపవలె నని (ప్రయత్నిం 

చెను. నై ంటీి సక్స యొద్దనున్న చ్రిటీకుస్థా గమన ముట్టడిం చెను కాని 
యం దితనికి జయము గలుగదర్యోను, 

స్పింగ్సునొద్ద మజీయొక యుద్ధము జర7ను కాని అందును ఇరుఫకు 

పసలవారికి నమితమగు నష్టము కలిగను, కాని (గ్రీనుయొక్క | ఆజ్ఞను 

సారము చిల్లరపోరాటములను 'సలుప(గడంిన మారియక్కా సున్దుర్ , 

ఆండ్రూ పీకెన్స్, | హా నీలీ 

. మాత్రము పోయినచోట నంతయు జయమునే కాంచిరి, (బ్రిటీషు 
లె నవారి రక్షుకార్భము విడివిడి నక్క_డక్క_డ 

సాపింప౦బడియుండిన ఇంగ్లీ మువొరిస్థానమల ( Posts) మో(దను 

సడి కొన్నింటి నా కృమించికొ నియుం గొన్నింటిని చెదరం 

గొట్టి నాశనము శావిం చయ నుండిరి, బ్రిటీషువారలకుం దోడ్బ్చడ 

. వచ్చిన జనరల్రాడకా తనకీణవేనతో + చార్ల్యెకా డాంటిపోవు. 
Fr టకు. సాహాసింపక దక్షణ ప్రాంతములను వదలి" యానగరమునశే 

లీస్ పక్ష, పునేనలకు పరాజయము కలీగెను, కా"పెన్సు దస్దణ | ఫీ 

సెప్టే -పెం బరునెలలో యాటా . 

విలియం వాషి౦గ్భక్ అనువారలు 

వెంటనే ఒక్క సర్యాయముగ భూమియందుండియుు, . 

_డయ్యెను. శదనుసారమున. “నాళే (డును. అతనికి సాయెకుడ వ 

పోయెను. ఇట్లు దక్షీణము నుద్ధరించె సనుక్తీర్ణీ గ్మీనునకళ 6 జే కూరినది. 
కాని డకీణఇమం దీప పరిస్థితులు గలుగుటకు రూఘ్యకార ణము కార 

వాలీసు ఈచోటు వదలి వర్జీనియాకు బోవుటయే. వద్దీనియాను 
గెలువకుండిన దశక్నీణ ప్రాంతములను వశమునం దుంచికొనుతం అసాధ్య 
మని యితడు తలబోసియుం డెను. నముణజియు వర్టీ నియాకొర ౬ బోయిన 

యెడల జలనేనాసాహాయ్యమున నెక్కు_వలాభ ము నొందవ చ్చు నని 

యితనియాబ్లేశ మెయుండిను. కాని యిందువలన నెమెరికనులకే 
లాభము కలిగిన విల్మింగ్రనునుండి కార్నవాలిసు పీటర్సూ బెడ్డు అనుపట్టు .. 

జామున 'ేల7ను, అచట కంటక సంపిననేన ౨౦౦౦ అ వజుకు 

నుండెను, అమెరికళాకాంగ్రాసు చేసినతీ రానమువలన కద్దు ౯ండె స్వప 

యాను వీడి శత్రు సకుమునం జేరిన చెనిడిక్ట్ ఆర్నా పానం కిలియం 

లిప్స్ అను చేటోకవ్య క కి దము పీటర్సు బర్జు నేనకు నాయకులుగ నుం 

"డర. కెరొలీనాయందు కార్న వాలీసు చేయుచున్న కార్యములకు 

సాహాయ్యభూతములుగ నుండులాగన చెసపీక్ _ అఖాతమునం దొక 

సే నాస్థానము సర్పాటుచేయుటకు వీ రిచటికిం బంపంబడి ఎమముండిరి, 

వర్జీ నియారాజ్యమున నెదురయణబా సేమియా లేదని ఉత్తరమున 

రిక్స్ బర్జువజుకునుు పడమట భాన్లెట్టాస్విల్సీ వజికును గల _స్కుదేశము 
నంతను బిటీషువారు కొల్ల గొట్టిరి కాని ఇంతలా తేకొయ"టై 
నాయకత్వమున నొక య మెరికనునేన వీరి నడ్డగించెను. ఈ పరిస్థితిని 
గనిపట్టి భూ మిమీ (ద నింకను యుద్దము సాగించుటకర ౬  దగినంత 

నేనాబలము లేనందున జలనేనకు సమోపములో నుండులాగున నొక 
యనుకూల పృ దేశమును సేనాని వేశేయుగ శేర్చబుచుకొన వలసిన డని 
న్యూయార్కు నందలి క్షి కి ంటక్ కార్నవాలిసు సునకు నుత్తరువు గావిం 
వెను, మొదట శరొలీనాను వదలవలసిన దని క్షింటనుయొక్క్చా అభి 
మళేము గాదు కాని ఎట్లును వదలి వచ్చినందున చేర్హంనది బేక 
కి ౦టను అట్టి యు_త్తరువును గావించెను, ఈయాజ్ఞల ననుసరించి 
కార్న వాలిస్ యార్కు_ టొనునొద్ద విడి"సెను. 

సడ Ww 

అప్పటి పరిస్థితులయందు సమ్ముదృముమో (ద నండూను ముఖ్య 

ముగ చెససక్ _ అఖాతముమో(ద నధికారము గలీగి చానిని వశమం 

దుంచికొ నుట పరమావళ్యక మైయుం డెను). ఎందుచేత ననరగ్గ్యా 

కార్నవాలిసున కాహారసామ్మస్ర్రలు - మున్నగునవి 

నను వాహింగ్బ నునకు న్యూయార్కు. పొంత ములనుండి . త్వరికముగ 
నేనలు రావరసినను, అదియే అనుకూల మెస మంచిమార్లము. ఆకారణ 

మున కార్నవాలిన్ యార్కుటొనునందు దిగ. నను సంతి తెలిసిన 

"రావలసి 

. ఆలముననుం 
డియు నతేనిని ముట్టడిం పవలయు నని వాషింగ్టృను కృృతనిశ్చయుం 

చ్చిన 
రోఇెంబొ నామక ఫె న్రైంచినేనానియు. నిరువురును గలసి పళ్చి ముహిందూ 
చ్వీపములందు బ్ర బి టీవ్వారితో పోరాడుచుండిన ఢ్రైంచివాదొల నౌజల 
సేనలను వెస సపీకు-అఖాతమును వళశపజుచుకొనవలసినదెగ ను_త్తరువులం 
గావించిరి. సంచి ఎడ్మిరల్ డి, లస అందులకే UW "సమతించి —_ 



కక అమెరికా స్వాతం త్ర్య యుద్దము 
౧౭౮౧-వ సంవత్సర యు ఆగ సుమా సమున చారో నాకలతో “కాయిటీ . 

నుండి బయలునెడలి రాందొడగెను, బ్రిటీష్ ఎడ్మిరల్ గోవు ఈవార్త 
న్స ర్రైమగ న తెలీసినందున ఇతండును వెంటనే బయలుదేెఅను కాని 

UES పోవచెంచిన నిర్దీద్ద స్థాన మేదియో యది ఇతనికి. చెలీయదు, 

కానన గెస్ చ్రూోస్నీకం టె ముందుగ నే చెసఫీకు-అఖాతమును జేరి యచట 

శమియు?' గానక న్యూయార్ము_నకుం బయనమై పోయెను అచటి 

కేథినపిదహ్మ వాషింగ్లక, రోచంబోలు దక కాభిముఖు లె సుయ 

ణములు సలుప్ప్రచుండుట వినినతోడెషే చారి యు దేశము యార్కు._ 

కొనును ముట్టడిం చుట యని గ్రపాంచి వెంటనే యతండు దక్షిణము 

నకు మరలెను, కాని ఈమధ్య కాలములో గస్పి వెసపీక-అఖాత మున 

(బ్రనేశించి యచట నిలువందగిన నెలవు సేర్చజుచుకొని కార్నవాలిసు 

దమీణమునకు( దప్పిం చుకొని పోకుండులాగున జేమ్చునదియం దును 

క్రూయిజరు- కీడలను స్థాపీంచెను, భూమిమార్చమున నేతెంచి 

 బౌషిం్టను, రోఇెంబోలు యాక్కు కనును ములక డించిరి. తనువాత 

బ్రిటీమజలనేన ఇసపక్ _-అఖాతమునకు రాయగా _ఫె,0ంచిజల నేన డాని 
(UW 

షోడించి పాజుందో లెను, బ్రిటిషు ఎడ్మిరలు వారమురోజుల పర్యంత 

చో, లోపల జొరయబడకి కార్నవాలిసునకుం దోడ్పడవలయునని శత 

విధముల6 బ్రైయత్నిం చెను గాని పేలు. కలుగదయ్యెను. మిందు. 

మిక్కిలి న్యూ పోర్టుననుండో జేటొక చ్రంచిజలసెన. తేన మీందికి . 

రాగా “గే లాబ్ ' ఆచోటు వదలి న్యూయార్కు. నకు. పోనవలసినవా? 

డయ్యెను. ఈప, ప కారము సము దృమార్హమున దొరకవలసిన సమస్త 

విధములగు తోహ్పాటులనుండియు వంచితు6 జై భూమిమోందనుండి , 

వాపీంగ్బ క్ -రో చెంబోల-ఆకృమణ మత్యంతేతీ నృరూపమును చాల్పC : 

గార బేయునది లేక ౧౭౮౧-వ సంవత్సరము అక్టోబరు ౧౯-వ తారీఖున 

'కార్న్మవాలిసు అమెరిక నులక - లోయిడిపోయెను. దీనితో అ మెరీకా 

స్వాకంత్ర బ్రయాుద్ధము పరిసమా ప్త మయ్యెను, ' 

యార్కు_ దౌనునందు కార్నవాలిసు ఓడిపోయినవా ర తెలిసిన! 

వంటనే ఇంగ్ల ౦డులో లార్హుచా రు మం శ్రీ పదముననుండి. వెడలంగొట్టం 

బడెను, ఇంగ్ల ండురాజు అ ురికనులతో స సంధి గావించుకొన చాధ్యుం. 

దయ్యెను. రాకింగ్ హోం ప్రధానమంత్రి యై నూతనమం,తి త్రిమండలము | 
గాటు చేసీకొ నెను, ఆమం, తు లందటు నమెరీకాకు స్వాతం త్ర ర్ట! 
క దని తలపోసి అందుచే సంధికై రాయబార ఫుపను. 
లన్నియు "పె షెల్'బర్న్ పరము కావింప6బడినవి, రిచర్డు ఓస్ వాల్లు బి బ్రిటిష్ 

వారికి ఏజంటుగ నియోసింపయి డెను. శ్రాంక్సి క్ 5 వాక అమ్ము, 

జానీ స, లాలెన్నులు అమెరికనులపడమున రాయబారము వహించిరి, 

మొట్ట ముదటినుండియు స్వాతం త్ర త్, బృన్వీకరణము,. సీమాపరిపష్కాారమ్సు. 

మతృ్యవ్యాపారాధికారమ అను నీ మూాండింటినిగూర్చి య మెరికనులు.. 

పట్టు పట్టి యేయుండిరి, మటణియు న్వేచ్భావ్యాపార ముళుగూర్చీయా, F 

యుద్గపుఖర్చుల రాంబట్టుట కనియో లేక రాజప తీయులనస్థ్య ప పరిహార 

. ముల ఎ కనియో కెనడాదేశ  ముమెరికనులకి య్య లుడుటనుగూర్చియు, సంది 

గ ప్రత్య త్తరములను సయఫుకొనిరి. అందుచే 

మచట సమాపమునీ యుండి లేశమా, తృ మైన నవకాళము లభించు | 

నియమములం దుపపాదింపంబడెను. మొదటి . మూడుహురతులను. 

ఇంటే స్వీకరించిరి కాని బీ బ్రీటీవ్వారితీరములందు చేపల. నెండించు 

కొనువిపషయమున వాదవి వాదములు జర7ెను. నుజేయు యుద్ధమునకు 
పూర్వము బి బిటీవ్ వ్ పృజలకుం జెల్లీ ంపవలసీన బుణములనుగజీం చియు, 
రాజపక్షీయాలకలి శూ | క్రీ నిసటిం చి యు తీవ, వాదము లుప్పకిల్లీ యుం 

డెను. మతా ్యధికారములనుగూక్స్చి ఆశక్స్ మిక్కిలి పటుక్వయుతో 
'వాదించెను, తుద క్రీయధికారమునుగూడ న'మెరికనులు వాందిరి. రాజపకీ 
యుల-అభ్యర్థనయలక ప్రాంక్లి కా ఎంతమా,త్రృయు సమతింపండయ్యెకు. 
చివరకు వారు కాంగ్రెసు కావించుతీర్థానముల కొప్పుకొనులాగనల. 
జేయయబడెను, శెండుపక్షములలోని ఊ  త్హమర్డులు వారివారి బాకీలను 
రాంబట్టుకొనుటయం _ బెట్టివిఘ్నములును కల్చింపంబడకుండులానున 
నిశ్చయింప(బ డెను. అ'మెరికనులసంరతు లపరిమితము లనియు, అతి 

త్రీ చవ, ము లనియు6 దలంచి ఫ్రైన్ఫు; స్పెయికొ దేశీయు లీరువురును వాని 

నంగేకరించుట కిచ్చగింపనై రి. కాని అమెరీకనులు, .ఇతరులమాధ్యస్థ్య 
మును. 'బెట్టుకొ సక బిజీవ్ వారితో. దామే 'స్వయముగ ను త్తర 

య ంచిదొరతనపుసలవో 

లేకయే. సంధినియమప త్ర, తముసె సంతేకములు పడెను. ఇట్లు గావిం 

చుట ఫి శం చి పృముఖు(దన వెర్ జెన్నెసునకు కోప కారణ మయ్యెను, 

కాని ఇట్టివిధాన మవళ్యావలంబనీయ మని చే, అడమ్బు ప,భృతులు 

పృతిఘట్ంది వాదించిరి, ఫ్రాంక్షిక్ యొక్క నీతికాశలము ఫ్రాన్సతో 

చేవిధ మైన విరోధములును లేకుండులాగున6 జేసెను. యాద్ధము ౧౭౮౧ 
యందే ఆ(పివేయయబడెను. కాని ఇండ డుసంపత్సీరము లిట్లు నానావిధ 

ప్రయళ ములు జరగి నపీమ్శుట ౧౭౮౫-వ సంవత్సరము సెప్టెం బరు 

3 వ లేదీయందు ప కనకము సంధి నెజునేఅను. 

యాద్ధము సమా ప్త మగుటతి సో డే అ మిరీకను నేన లన్నియు 

రద్దు గావింపయిడెను, పథాన. యుద్గకార్యము లన్నియు నిలుపు 

చేయయడిననాంటినుండియ ఆఫ్సీ సరులున్ను సెనికులును వారివారి వేత 

నములను _ నెనుక (బడి పోవుటచే నమితముగ (6 శెరిగియున్న ఇ వానిని -- 
రాయబట్టుకొనం బయత్నింపసాగిరి. కొంన ఆా ఫీసరులకు బ తికి 

(త 
యున్నంతకాలమి సగముజీతీ్ ము లిచ్చులాసన కాం సువారు సమ F 

తించిరి, కొందటు కొన్ని సంవత్సరములవజశే రైె యెసు సరే యని. 
నిండుజీతములను - గోరిరి. ఇందునిమి త్ర ముంచజకును స్టీఫి ఖ కట్టు. 

లొసంగయుడినవి. కాని ఇకేర నివ యములకుం బోలె. " నిందునిమి క్ర 

మును ధనము దొరకుట అసాధ్య మయ్యెను, అందువే. నే నావిభాగము 

| లేశము లెదురు  తికుగసా గను, కాంగా, సుమో6దను, పృజాపరిపాల 
చు 

నపు _ఊద్యోగీయులమోందను మహాభయంకరమగు విద్రోహము నే సనా 

భాగములందు పెరుగ సాను, కాని. వాషింగ్టక" ప్ర భావమువలన 

ని వన్నియు 'సమసీపోయినవి. కట్టకడపటిసారీ నయంతయు రద్దు 
“వేయంబడినాస సమయమున _ఆఫీసరుల కిచ్చిన సరీ రీ ఫీకెటులు క్షీణమాల్యమ గ 

లయ్యెను. రాజ్యనివాసులు వానిని లెక్క సే సెయరై రి, అందుచే నీయాఫ్సీ న 

| సరులు, .వచ్చినంతే ఇ కాలు నని, దొరకి నమట్టునకు ధనమును శాణట్టు 



అమెరిగో వెస్పూ చీ_ అమేలియా 
కొనిరి. సెనికుల కొసలు వొరకలే దనియీ చెప్పవచ్చును. దీర్చ కాల 
వ్యాప్త మగు యుద్ధయువలన సార్వజనిక, వెయ కిక విశ్వాసము 

తీణింప డక మంతట నవినీతి వ్యాపించెను, దారిద్ర్య మెక 
పయ్యెను.. ఈకారణముల చేత చ్స వాత్ళదేశస్వాతం తృ గ్టమునకె యా 
ముల కాభింపక యాద్ధ మువరిందిన వెనికులకు యహడ వారికి న్యాయ్య 
ముగ దొరకవలసినదియు దొరకదమ్మొను. అసలు ఈ యుద్ధ మంతయు 
నాక విధమగు నంతఃకలహముగంే యుండెను. బి ీషు.అమెరికను 
పక ములలో దేనితోడనై నను నొకదానితో. జేర ప జలు పరస్ప 
రము పోరాడుకొని హత్య లం గావించుకొనియుండిి. సొమాన్యయుగా 
చైకమత్యేము గలిగి ఒక్క_ భావముతో బనినేయుట యంచు రాజపశీ 
యులకం కె దేశాభిమాను జే యెక్కు_వ యోగ్యతను జూపి చుండిరి. 
ఆహేకువున చిల్లర పోరాటములు ఘటిల్లిన (ప్రైతిస్టలమందును రాజు 
పక్షీ౨ముల కోటమియు, దేళాభిమానులకో జయమును గలుగుచు 
వచ్చెను. ఈయుచ్చముయొక్క_ భయంకరపరిణామము బ్రిటీషువారి 
మో దను కాక రాజపమావలంబులమో:దను బకటిత మెయుం డేను. 
వీరల చరస్థీరాస్తులు — కోట్లకు మించిన విలువకలవి _ అ మెరీకనులచే 

జపు కావింపయబడెను. (ప్కృఖ్యాత జీవనులై బిటిషువా రిచ్చిన బిరుద 
ములతో, పదవులతో ఇందృ్కసోగము లనుభవించుచు మాల్ళదేశవిము 
ఖులె యుండిన వేలకొలంచి పౌర, శ్రీమంతులు దేశముననుండి 

నెవలంగొట్టంబకిరి. అకారణమున ఆస్త్సంబం ఛమునందునుు సమాజ 

సంఘటనమునందును అ నేకపరివ ర్త నములు జరగెను ఈ వెశలం 

నొట్టంబడినవారిలో సాంఘిక, నూతన 

ప్కభుత్వయుతో సమ్మతీ పడి అక్కడనే నిలీచిపోయినవారును గలరు, 

కాని వీరి ప్రభావమే నష్ట మెపోయెను, స్వాతం త్ శ్ర యాద్ధము నెడల 
సానుభూతి కలనా రందణును ఉన్నతస్థానములను బొంచిరి. బ్రిటీవ్ 
నారి యొక్కయు, రాజస్వామిక, ప భుత్వము యొక్క_ యము సంస్థలు 

అ కలి అ అ wD గగన... నాళనము గారా చుజా స్వామిక సంస్థలం సుస్థిర ము లయ్యెను, అమెరి 

రాజకియ నాయకు లుండిరి, 

కనులకు విజయము కలుగుట కేక కారణయులు కలవు. వానిలో ముఖ్య 

మెనవి వలసలవారిపట్టుడల, ఐకమత్యము, వాషింగ్ధృ నుయొక్క. నిపుణ 

మెన నాయకత్వము, వీని నన్నింటిని మించినది (ఫ్రైంచివారిసాయము 

నని ఇెప్పనగను. “కాని యాద్ధసమయమందలి పరిస్థితులను జూచిన 
నటి ర్యశాలికిని గుండె నీ రగుచుండెను * అని యొకచరి క్ర, 
“రా. 

కారుండు ర్రానీయాం డెను, 

అమెరిగో నె స్పూూచీ (౧౪౫౧ - ౧౫౧౨) — జక 

'నావికపరీళోధరకుండు.. శ్రీః రో ౯-వ 

డమెరికాతీరము వెంట చాలమూరము ప్రయాణ మునర్చేను. కొలం 

న, ౧5౯౯వ 'సంశత్సరనున నిత( 

బస్ ఇతనికన్న ముందుగే అమెరీకాను కనుంగొ నెను: కాని యీ 

సంగతి వెల్లడి యగటకమున్నే అమెరిగో పరిశోధనచరి త్రము ప్రక 

టింపంబడినది. ఇతని'పేరునుబట్టియే. అ మెరికాఖండమున కాకేరు. 

ను నన నా మెయొద్ద "కొంతకాలము గడపుచుండిరి,. వచ్చినది. 

ఆఅ ముట్ రా జపుతానాలోని ఉదయ పుర సంస్థానమునం 

దున్న యొకజమిోకాదారీ. దీనిరాజధాని పేరుగూడ అమేట్. అది 
ఉదయపురమునకు నుత్తీరమున ౫౦ మైళ్ళదూరమున చంద్రభాగా 
నదియొడ్డున నున్నది. ఈ పట్టణము చుట్టును ప్రాకారము గలదు. ఈ 
జమోకాదారు మేవాడ్ లోని ఘుదటితరగఆసర దాఈులలో నొక్క్హండు, 

రావత్ అని ఆతనివిరుదు. జమికొదారీలో ౨౬ శ్రానముములు గలవు, 
సంవత్సరపు ఆదాయము రమారమి 30,0౦౦౦ల రాపాయలు. ఉద 

యఫురపుదర్భారున కితండు ౨౭౦౦ల రూపాయలు పేమ్కప్ కట్ట 
వలయును. ఈ జమీోకా దారు శికోదెయావంశేములోనిది యస చోండా 
వత్ శాఖలోనివాండు.. ఇతనిపూర్వుండస పట్టా అనునాతండు శౌర్య 
మునందు మిక్కిలి చ, ఖ్యాకి వడిసి శ్రీః శ, ౧౫౬౭లో అక్బరు 
చక్కవర్తి చిత్తూరిమోంచికి డండె త్రి వచ్చినప్పుడు రాంపోల్ ద్వారము 
నొద్ద ఘాశరసుగ నాతనితోం బోరి హకుం డయ్యొను. 

అమేస్రీ —౧. యువై మెడ్ పావికా సెస్లోని సులాను 
పూర్ జిల్లాయందలి ఒకతాలూకా, విస్తీర్ణము 3౬౬ చదరపుమైళ్తు, 
జనసంఖ్య ౨౧౭,౨౦౭. ఇందు ౪ గామ ములు కలవు. భూమి 

సిస్తువలన దొరతనమువారికి ఆదాయము రు. నే౧౯ా౦౦౦, సెస్సులు 

రు, ౧౦౦౦. 

౨ యానై టెడ్ ప్రానికాగాస్లోని లక్నో 
జిల్లాయందలి మోహకొలాల్ గంజ్ తాలూకాలోని ఒక గ్రామము, 

అమేతియారాజపు త్రులు 
రాజ్యము చేయుచుండిరి. వారియొద్దనుండి తురకలు త్రీ శ. ౧౫౫౦ 
లో దీసికొనిరి, _ అప్పటినుండీయు నదె మహమ్త దీయమతమువారికి 

ఇచ్చట మిక్కిలి సూర్య కాలమునందు 

నాధారనమైన పట్టణమున నుండెను, ఈమతమువారు తీమపీరులుగా 
నెంచునట్టి "పెక్కు సాధువు లిక్క_డ పుట్టిరి. నాజత్ అలీషా రాజ్యము 

చేయునప్పు డీర్హ్రామన్టం డైన మౌల్వీ అమిరల్లీ అను నాత( డయోభధ్యా 

పట్టణమందలి హనుమంతుని దేవాలయమును _ పడంగొట్ట్రవలయు నని 
యత్నించెను 3 గాని 'యప్పటిరాజులయొక్క_ నైన్యములచే నతం 
డోడింప(బడియె. ఇక్కడ బట్టలు చేయబడును. 

F అమేలియా (౧౭౩౯-౧౮౦౭ )y — జర నీచేశమండలి 
శాక్చ్సే లీమార్క్ ఈసెనాఛ్ అను సంస్టానములకు. జమాక౯దారిణి 
( Duchess ) అన్నెష్టు ఆగ ము కాస్టెంటయిన్ ఆను డ్యూ కుయిక్క_ 

భార్య. ఆతండు కాలముచేసినతరువాత (౧౭౫౮. ఈమె తనపసి 
బాలుంండగ కారల్ ఆగష్టు అనువానికి రక్షణక' _ర్హి గా నుండెను. 

|] ఈమె తనసంస్థానములో కళాకాశలమును వర్తకైమును మిక్కిలి 
అభివృద్ధిపటేచెను. విద్వాంసుల నాదరీంచుటయందు నీమె మిక్కిలి 
విఖ్యాతి. జెంచెను. ఆమెసభలో ఆకాలమందలికవి శేష్థులాను పండిత 
శ్రేవ్షులును అగు హర్డర్శ్ గెయిటీజీ లేండు  షిల్లా అనువారు 
మిక్కిలి మన్న నం 'బడయుట యేకాక 'పలునాలు సభ నలంకరించుచా 



తీ౬డ్ష 

అ మొలకు డియా __ ౫ంజాంజిల్లా తెక్కలీళాలూకా. 
యందలి జమికాదారీ గ్రామము, జనసంఖ్య 33౮, 

ఖ్ 

అమాఘనర్లు(డు — ౧. ఈ పేరుగలరా జులు ముస్టరు 

రౌ హ కళూటవంశమునందు కానవచ్చుచున్నారు. 
జ్ర 

ముదటి అమోఘవర్దు(డు రమారమి ౬౩ సంవత్సరముల 

వజకు క్రీ. క, (౮౧౫-౭౭) రాజ్య మేలెను. ఇతనికి. నృపతుంగుతు 

అనుబిరుపనలదు. ఈతడు వేంగీరాజులైన చాళుక్యులతో చెక్కు 

యుద్ధములు చేసెను. ఈతండు తనరాజధానిని నాసికపట్టణముననుండి 

మాన్య ఖేటపట్టణమునకు మార్చెను, దీని నిప్పుడు మాల్ ఖే డందురు, 

ఇది నెజూమ్ రాజ్యములో నున్నది. అమోఘఫ్టవర్దుండు ముసలివాండు 

కాంగా తన కుమారుండైన శండవకృ్ళషస్లునకు రాజ్య మొసంగి తాను 

యతి యయ్మొొను, ఈతనికి దిగంబర జె నమతమునందు మిక్కిలి అభి 

మానము. ఇతనికాలమునందును, తరువాతికాలపురాజుల యా శ్రేయము 

వలనను జై నమతేము మిక్కి_లీ అభివృద్ధి. జెంది బౌద్ధమత ము క్రీషంచెను. 

కాం వీనగరమువజకు నీతని రాజ్య 'ముంె ననియు, ఈళండు జెనా 

_ వార్యు. డగు జిననేనపండికుని భక్తం డనియుం. జెప్పెదరు, జిననే 

నాచార్యుండు జైనమతమును గుజించిన పెక్కు గ్రంథములను వ్రాసి 

నాడు. ఇతనికాలమున "పెక్కు. మతే గృంథములును, శాస్త్ర గృంభ 

ములును పుట్టినవి, సృశ్నో త్తరరత్న మాలిక యను నీతివినవ యక 

గ్రంథమును రచియించిన దీ యమోఘవర్దు(డే యని దిగంబర జై నులు 

చెప్పుదురు. 

౨ (ద్వితీయుండు) _ తృతీయ 

ఇం ద్రునిపుత్రుండు. తండ్రిగతించినతోడనే సించోసన  మెక్కెెను. కాని 

స్వల్ప కాలములోపలే మరణించెను. తేం డ్రీమోందంగల స్రేమాధిక్యమున 

నితం డి ట్లకాలమున గతించె నని జనులు 5 ఇెప్పుకా ౦దురు. అమోఘ 

వర్గునకు నోవిందుండను తమృండు గలండు, రాజ్యలోభమున నత డన్నను 

గడమట్టించె నని క్రొందజి యనుమానము, 

3 ( చతుర్థుండు ) జా ఇతనికి 

కక్క కరక, కక్కర, కళల యిని “పేరులు కలవు. రాన 

కూటరాజులలో6  జివరవాండు. ' ఇతని తండ్రిపేరు నిరుపముండు. 

చాళుక్యవం శీయు డస తెలపుం డితని నోడించి డథతీణమున రాస 

కూటులరాజ్యము నంతము గావించెను, . 

అమోహుని ద్దు (డు బౌద్ధుల దేవతలభో కొక్కడు, 
ఆతనినిగార్చి ప్రై ప్రైర్థన పావనము. చేయుసం(ప్ర చాయము గలదు, 

అనా ఘు(6డు __ బృహస్పతికి తారయందు బుట్టిన 

స్వాహ యనుకన్యకయొక్క_ ముస్టరు ఫు త్ర 

అ వెరాడ్ __౧. బొంచాయి రాజధానిలోని. భడోచ్ 

(Broach) జిల్లాయందలి యొకతాలూకా. వి _ఫీర్ణమయు ౧౭౬ చదరపు | 

తు లలో. గడగొట్టువాండు, 

అ మొలకుదీయా-_ అమృనాయ కనూరు 

మెళ్లు, జనసంఖ్య 3౧౯౧౧. ఇందు ఒకపట్టణమునుు ౫(౧ పళ్లైలును 

కలవు, ఆదాయము రు, 3౨,౨౧,౦౦౦. 

౨ ఈ పేరుగల తాలూకాకు ముఖ్య పట్ట 

ణము, జనసంఖ్య ౪,322. ఇచ్చట ఠాకారు అనునొక భూస్వామి 

యుండును, వానికి యెకరముల భూమియు, 

రు, ౭౨400౦0 ల ఆదాయమును ఉండును. ఇక్కడ మంగలిక త్తులు, 

బాకేలుం చేయంబనును 

౨౧,౨౦౦ ల 

అ మ్నే ర్ _ = ౧. వీఠరారు రాష్ట్ర్య్రమునందలి అమరావతిజిల్లా 

లే నొక పట్టణము. ఇది మోర్సీ తొలూ కాలో నార్ధా జాంనదులసంగను 

స్థానమున నున్నది. ఇందు నివసించువారిలో చెక్కు.వమంది తురకలు, 

ఇచ్చట జాగీరుదారునకును, నిజామునకును ఒకకాలమున భయంకర 

ముగు యుద్ధము జరగాను. సేండుగూడ నిచ్చట చేశువేలమంది సీపా 

యిీలనోరీలు కానవచ్చుచుండును. నదీతీరమున6 బురాతనమగు నొక 

యీశ్వ రాలయిము కలదు. దాన్ని క్రింద నద్భుత మగు కోచే దొకటి 

యేర్పడియున్న ది. 

. ఎల్లి చ్ పూర్ జిల్లాలో6 గల 'మేళ్ ఘాట్ 

దుర్షము.. గరా కరీ నదుల నంగ మము చేర్చడిన త్రి తి కోకకాకార ముగల 

చోట నిది నిర్మింపంబడ్తియున్న ది. వాయవ్యమూలనుండి తప్ప మటీయెం 

దుండియు శత్రువులు దీనిని ముట్టడింప(జాలరు, అంతేకాక తపతీ 

నదియెడమగట్టు ఏటవాలుగ "నెత్తయియుండును. కోట ఒకయెకరము 

భూమి న్నా క్కమించినది,  చదరమై నాలుగు బురుజులుగలిగి యిటి 

కతోం గట్టణుడియున్న ది, క్రీ.శ. ౧౮౫౮-వ సంవత్సరమున నిందుండ్ 
ఆయుధసామ గి యంతయు దొలగింపయిడినది. 

/ 
| 

అవుంగటచేని__ గా ప ఘు చోళ 5 జేంద్రుని కూతురు. పూర్వ 

చాొళుక్షషరా జగు విమలాదిత్యునకును, రాజరాజకుమారి యగు కుంద 

వ్వకును జనించిన ఫుత్రు నీమె పెండద్లియాడినది. కులోత్తుంగ చోడరాజ 

కరమారు( డీమెపుత్రు తు ము. 

అమ్మగారి పల్లి '—౧. చిత్తూరుజిల్లా చిత్తూరు శౌలూకా 

యందలి యానాం శ్రామము, జనస సంఖ్య ౨౨౭, 

ఎ, చిత్తూరుజిల్లా పుంగనూరు తాలూకా 

'యందలి జమీోక దారీ గ్రానుము, జనసంఖ్య ౧3౩౫3 (౧౯౩౧). 

అమ్మ చెజువు __ చిత్తూరుజిల్లా కాళహ్నస్టి తాలూకా. గా ) 
యందలి జమోక్ దారీ గ్రామము, జన సంఖ్య ౧౨౨౫, 

ల మన (బ్రాలు — గుంటూరుజిల్లా ఒంగోలు తొలూకా -- 

యందలి శ్రా మము. జనసంఖ్య ర్కో3౧౬ (౧౯౩౧): 

అమ్మనాయకనూరు -_ మధుర జిల్లాలోని యొక 
జమోకాదారీ. ఈ జమిోకొదారుని మూలపురుషుడు మాకయ్య 



అమ నెరి_ అమ్మరాజ విజయాదిత్యుండు 

నాయకుండు, ఈతందు విజయనగర ఫురాజులయొద్ద నుండెను, విశ్వ 
నాథనాయకుండు ౧౫౬ లో మధురకు. బోయెను. అచ్చట 
నాతనికి మధుర కోటలోని ౭౨ బురుజాలమాంద నధికారమును, ఈ 
జమిన్'చారీయు నిచ్చిరి. మెసూరువారు దిండిగల్ పట్టుకొన్న ప్పుడు 
జమోన్దారీలో 6 గొంత భాగము తీసికొనిరి, ౧౭౩౬ లో నీ గ్రామము 

నొద్దనే చందాసాహేబు పం గారుతిరుమల నాయకు నోడించి మధ్ధుర 
నాయక వంశమును వినాశముచేసె 

౧౭౫౫ లో చాదరు వండిళపాగాదలన దాడివడలంగా 

నీజమిోకొదా రాతనికి సాయము చేసి తన మింది కాతండు రాకుండ? 

జేసికొ నెను. సీస్తుబాక్తీ, కి (క్రింద నీజమిన్దారీని ౧౭౮౭ లో టిపూ 
జఫు చేసెను. కాని ౧1౯౦ లో ఈస్ట్రిండియాకం పెనీవారు దానిని 
విడుదల'ేసి రి. ౧౭౯౬ లో ఈ' జమాకొదారు దొరతనమువారిని 
కొంత తొందరచేసెకు. తరువాత నీజమోకాదారీ చేల్వివా శెకక్కు_వగ 
నప్పులు చేస్తి (గ్రామము లొకప్పుడు యూరోపియను సోదరులక్రును 
ఒకప్పుడు సెట్లకును తాకట్టు పెట్టుచు నిడుములం బడుచుండిరి. అందు 
వలన రె శులకుంయాడ మిక్కిలి చిక్కులు, బాధలు కలుగుచుం డెను. 

౧౮౭౩ లో నీజమాకి శాశ్వత ప్రుకౌలు పుట్టినది. 

ఇచ్చట వారసత్వము జమిక్ దారుని సెద్దకుమారునకు రాదు 
ఆతని మరణాసమయమునం దాతనివంశములో . నెవ్వడు వయస్సు 

నందు బెద్దవాండో వానికి వచ్చును. ఇప్పు డిచ్చట జమిక్ దారు 
శ రామస్వామినా యకు౬డు, 

అమ్మ నేరి __ .విక్తూరుజిల్లా తిరుత్తనితాలూకా యందలి 
ఇట జల జమిక నారీ గ్రానుము, జనసంఖ్య ౯౬౪, 

అమ్హుపట ము __ తంజావూరుజిల్గా పట్టుకొట్టాయి 
తాలూకాలోని యొక కసము దృ వ్రుశేవు. ఇచ్చటినుండి ముఖ్య ముగ సింహ 

శ్రమునకు వర్తకము జరగుచుంనును, పశువులు విశేవముగ నెగుమతి 

యగును. సింహళమునందలి 'తేయాకుతో (టలనిమి త్త మిచ్చటినుండి 

కూలివాం డ్రు డు వారమునకు చెంశుపర్యాయములు వెళ్లుచుందురు. 

లమ పల్లి ఎ చిత్తూరుజిల్లా పుత్తూరుళ"లూకా యందలి 

' క త గ అ (aan జమిక్ దారీ గ్రామము జనసంఖ్య ౨౬ 

అ నునా లె O_._ ౧, నెల్లూరుజిల్లా వేంకటగిరి తాలూకా 

యండలీ బమూకాచారీ గ్రామము, జనసంఖ్య 3.౨౭. 

౨. తూర్చుగో దావరి యేకెన్సీ జి జిల్లా పోల 

వరం తాలూకాయందలి చ్ర్యానుము. జనస సంఖ్య Us, .. 

3, పశ్చిమ గోదావరిజిల్లా చింతలపూడి 

శాలూకాయందలి జమౌకాదారీ చ్ర్రానుము, జనసంఖ్య ర ౬ం 

అమ్మ వే లల ___ విశాఖపట్టణముజిల్లా గొలుగొండ 'తౌలూ 

కాయందల్ చ్రానుము. జనస సంఖ్య రకత, ముగ వచ్చుచున్న మహాఠాజాధిరాజు. పర మెళ్వరం 

3౩౬౭ 

అన్లురా జవిజయాదిత్యు (డు ( క్రీ న, ౯రో_౯౭ 0)- 

ఆం భధృభూమి శేలీన వేంగీచాళుక్యవంకజుండగు మహారాజు, ఇతడు 
రాజఫీమాపర నాము డయిన కెండవచాళుక్యఖిమనృపాలునకు లోక 
మహో దేవియందు జన్మించెను, ఇతనికి నృపకాముండను కనిష్ట సోదరు6 

డున్కు . దానార్హవు( డను జ్యేస్థ భ్రాతళయా నుండిరి. డానార్షవుం 

డంకిమ హో దేవియందు పుట్రినవాం డగటచేత అమరాజునకు సవతి 

యన్న యయినాండు. రాజఫీము(డు తనదె దై ్యమాతృజభ్రాతపెం గల 
విశేవభకి, గారవ్క విశ్వాసములకతమున తనకుమారున కురా జని 

నామకరణము చేసెను, చాళుక్ళోవంశేమునందలి అమ రాజాభిధానులలో 
నీత డు ద్వితీయు డు, అమ్షరాజవిజయాదిత్యు( డనునది యితని 
సంపూర్ణ నామము, విజ యాదిత్య నామమును ధరించిన చాళుక్యరాజు 

లలో నిత6 శాజవవాండు,. ఇతనియందుగలల మక్కు_వచేత తండ్రి 

రాజభీముండు "ెద్దవాండగు దానార్జ్మవుని కోని సిఫుచ్చి చిన్నకుమాడం 

డగు నీయమ్మ రాజా నకు యావరాజ్య పట్ర బంధము క క్టైను, 

తండ్రి 

అయినప్పటికిని 

మరణిం చునా(టి . కమరాజునకు పండే _డ్రాండవయేఃడు, 

మంతీ శ్రీసురోహి  శామూక్య ే నెనాపతులును, సకల. 

సామంతకులము నుగూడ నై కకంక్యముతో అమరాజునక పట్టాక 

చేకము చేసిరి. అతని పట్టాభిషేకము శేకవర్గ ములు ౮౬౭-వ మార్ష 
శిరమాసమున బహుళ తృయోదకీ శు శోవార మున అనూరాధానకు త్ర త 

మున చం ద్రుండును, “ఫముస్ఫునందు నియ నుండగా కుంభలగ్నా 

మున జరగినది. ఆ తిథివారనకృత్రములు లెక్కించినచో శ్రీశ 
౯రీ౫-వ డిశెంబరు ౫[-వ తేది “ఫక్రువారముదయము తొమిని పది 
గంటలకు సరిపోవును. 

ఉత్తరమున మహోదయ లేక కన్యాకు బ్బఘూర్జరరాజ్య సీమల 

నుండి దక్షీణయున కాంపుర రాజ్యమువజకును దక్నీ కాపథమునందలి 

పళ్ళిమార్థ భాగము నా క క్రుమొంచుకొన్న రా స్హ్ర,హాటసామ్రా, మా జ్యము 

అమ్మ రాజు నకు సమకాలిమం డయిన మూడవ కృష్ణ వల్ల భునిపాలన 

మున (క్రీ శే. ౯౩౮-౯౬౬) అక్యుచ్చదశ నొంది శ్నీణదళ నొంద 
సాగెను, మూండవ కృన్ణ రాజు అమృరాజవిజయాదిత్యునితో వై రము 
వృద్ధిచేసికి నియు, తనజీవితేకాలమున నాతని చెదురొ-ని యోడింపం 
జాలడయ్యెను. ఉత్తరమున కిళింగగాంగులు 'చేంగీసా,మా (మౌ, జ్యమునకు 

లొాంగియుండి స్వాతంత్ర, వ్థమునకయి పెనంగలాడుచు వేంగీళ్వరు 

"నెదిరిం పంజాలక తలయొగ్గి యుండిరి. అమృరాజునకు కళింగమున మొదటి 

| కామార్షవుండు (క్రీ, క్ ౯క9 కరా సమకాలికుండు. దక్షిణ 
మున శేనాటి తెలుగోచోడసామంతులు రా స్ర్రహాటులయండ నాకి క్ట 

యించుకొని వర్ధిల్గుచున్న నొళంబపల లవ్వు వైదుంబాది. స్వల్పరాషే 

వంశముల ప్రాబల్యము నదెమిప టి "తొండమండలమును జయించి 

చేంగీసా మ్ర్రాజ్యమును శాంచీఫ్రర మువజకును వ్యాపిం ౦ ప౦జేసిరి 

_అమృరాజవిజయాదిళ్యుండు పూర్వముననుండి యు వంశానుగత 

పరమభట్టారక, 



3 ఆతా 

సమ _స్తభువనా శ్మయా-దిబిరుదములను ధరించి గజసాహీణియువరాజ 

బల్లాల వేలాభట్టుయమొక్కయు, సువర్ష ఫాం డాగార క్రీకరణముఖ్యు( 

డగు కోర మియశర్మ యొక్క యు, మహోసామం తాధిపతి కుప్పనామా 

త్యునియొక్క_్యయిు, కటకాధీసండగు మహామండ లేశ్వర దుర్షరాజనేనాని 

యొక్కయు. తోడచ్చాటుతో, వేంగీసా మ్రాజ్యమును పౌలిం చెను, 

ఇతను కవితా ప్రీయు(డుః రసి సిక చక్కవర్వి; నటులను గాయకులను 

కవులను -నానాదేళశాగంతుకులను పోషించి కవిగాయకకల్పతరు వని 

ప్రసిద్ధి నొందెను. రాజమాహిం. దాాపర నాము( డయిన యితని 

కొలువుకూట మున 6 ట్రసిన్ధిగన్న కివివతం సులలో మాధవభట్టు, మహో 

కాలళట్టు, పోత నభట్టు, గుండయభ్ళట్టు మొదలగువారు సుప్రసిద్ధులు: 

ఈమహాకవు లందజును సంస్కృత భావయం దే తమపాండిత్యగ రిమను, 

కవి తాచమత్క్భృతిని జూపిరి. 

అను మురాజవిజయాదిక్యుండుకాలా ముఖ శే వాబారమును బోషిం 

_ద్రాహ్మఇమతే మును గాపా డేను. కాలాముఖళి వాచార్యుండును, అమరా 

వతీసింహపరిపుత్చీక మున కధిపతియు, త ర వ్రజ్ఞునఖనియు. నగు ప్రభూ 

తరాళి విద్యేశ్వర పండితుల డీరాజచం దు నికి మాెహొ హీళ్వరదీకు నిచ్చిన 

రాజసరువు. ఈళనిప్రేరణమున అమ్మా జనేకిశి వాలయములను బ్రతి 

స్థించెను. విజ యాదెత్యుం డెంతటిపరమమా హిశ్వరుం డయినను అన్య 

మతములపట్ల సహనముతోపాటుగ  నాదరణమునుాడ. 

వానిని విశాలహృదయముతో 6 బోసీంచెను. ఇతనికాలమున జై నమత ము 

“కూడ బాగుగ వర్గీ ల్లీ నది. ఇతడు జినాలయములకు6 జేసినయ గృహోర 

దానములుతాడం గలవు, 

జూప 

అమృరాజు దేవ, బ్రాహణకులసంఘములను సమానముగ భక్తితో 

గౌరవించి సోపి, రచెను, చాళుక కశసనృపాలుర లో నీత 6 డిచ్చినన్నియగ, 

హోరములూ దేవభో గములు, పన్నస మేత్ర ములు నొస6(గినవా రింకొ 

కరు లేరు. 

“ అమ్మరోజవిజయాదిత్యు డు తనపరిపాలనముయొుక్క_ చివర కాల 

మున ఆపషదలపొా లయ్యెను, ఆమ్మరా జాను పదచ్యుకుని గావింప నతనిదా. 

'యాదులున్సు శ త్రువులును ఒకొసంసుముగాం జేరి రా స్ట్రహాటవర్ణి భి 

డగు మోాయడవ కృష్ణ భూప తిసాహాయ్యము ని ంచిగి. కృవ్మవల్ల భుండు 

సైన్యస మేళుం డయి అమరాజుదాయాదు లస జాదప , తాళపులతోం 

గూడి కళింగ దేశమున శతెంచి వేంగీళ్వరుని మని. కయ్యమునకు కాలు | 

_ దువ్వెను, అటి సందిగ్ధ సమయమున అమ్మరాజు రాజ్య భారము నంతయు 

దాసార్లవుని"పెని బెట్టి తన సేనలకు “దాన సేనాని యయి కృృష్ణవల్ల 

'భున్హిపెగల కోపమున్స. శత్రువుల చదురొ.న కళింగమున కరిగెను, 

అప్పటి కాతని కిరువదినాలుగు సం వత్సర ములు నిండీనిండనిాయోొన 

నము. ఆనాడు కళింగమున జరగినసం గ్రామమునందు. - తనళ తు శత్రువుల 

 నమ్మరాజు సంపూర్లముగ నోడించి విజయలక్షీసమాలింగితుం డయ్యుకు.. 
కృపవల్ల భృ భాదప్క తాళప, కాహార్లవులు పూర్తి రి పరాజయము 

నొంది: పాణీఫోయిరి, 

అమ్మ రాజ విష్థువర్గ నుండు 

ఈ మహాయుద్ధమున నోడిపోయినను అమ్మరా జు క, త్రువు 'లాత 

న్నిపెని బగ విడు వరై గ. 

టతో తృప్తి నొందక్క చేంగీదేశయునందే విజయాదిత్యూనియెడల 

దోహచింతేగల దుర్థార్థుల నారసి వారిని 'సంతుష్టులు గాం జేసి తనపక్ను 

ఇ 1 జ Cee మునకు. (ద్రిప్వుకొ నెను. ఇట్టి వారిలో మువ్వురు ముఖ్యుల. అందు 

మొదటి నాడు అమ రాజునకు మజంది మైన గండనారాయణాంకు. 

డగు భాస్క_రుడు. ఈత. డేమికారఇముననో అమరాజు పేని పగ 
ఆ a నూ లే కూ - బూని (పృత్యర్థిమై ద్రోహము తేల పెట్టి అతనిని గూల్చుటకు కారణ 

చాదఫుం డిపుడు పర రాజుల నాక ye యించు 

భూతు డస్మ్య్యాశు. ఇంక శండవవాండు పల్గవమల్ల కులజు(డును, 

సామంతు(డునూ కలివర్శ పౌత్రుండున్వు మకరియరాజప్రు తుడు. నస 

కుప్పనయ్య, మూా౭డవవా(డు శేనాటిసీమను చాలించు చుండిన చోళ 

నే త్రాఖిధానుం డగ జటాచోళలీముం డను తెలుంసవోడ సామంత 

నృపాలుండు. ఇ ట్లింకెండట్ో రాజద్రోహు లయి బాదపాఖ్యుని 

పక్షమున. జేరిరి. ఈ రాజద్రోోహుల నదెమి పట్టుటశకై అమరా జించు 

మించుగా రెండు మా(డుసంవత్సేర ములు పృయత్నిం చెను కాని 

కార్యము లేకపోయెను. ఆటుపీదప ఆమరాజు ఛైర్యమును పడక 

బాడపరాజాదులతో ఘూగరముగం బోరెను. కాని చోళ తినేశ్రుని 
సాహాయ్యామున 'బాదపరాజునకు కృష్ణకు దవ్షీణమునంగల రాజ్య. 

మంతయు మొదట వళశమయ్యొను. పేమ్వట చాడపుడు బలవంతు( 

2 నెదురొ."నను., తమహాసం గ్రామమున అమరాజ 

రిజయాదిక్యు. డాక స్తీకముగ శకవర్ష ములు ౮౯౧ అగు ఫాల్టున 

మాసమున (శ్రీ 

స్వర్షమును పొం దెను, 

డయి అము రెజు 

శే, ౯౭౦, మార్చినెల) ద్యోహులవాత బడి వీర 

[భా వేం. కృ. ] 

అమ్మరాజ విష్ణువర్ధనుడు. (క్రీ. 
౯౨౭) _ ఆంధ్రదేశము నేలిన వేంగీచాళుక్యులలో పదు నాజువ 
వాడు ; కొల్ల భిగండ బిరుదాంచదితుఃడయిన నాలుగవవిజయాదిత్యుని 

న, గాం 

జ్యేష్టతనయుండు. రెండవచాళంక్య భీము డీత నికీ సవతితల్లి కుమారుడు. 

ఇతనిపేర సంస్కృతమున అంబరా జనికూడ వవ్యహారింప(బడు 

చుంచేను. 

అమ్మరాణా పట్టభ ద్రు, దు (డయినపిమృట కుల క కృమాగతమయిన విస్తు 

వర్ణన నామముతో ం బర లాను. అందువలన చరత్రకారు. లీమొదటి . 

అమ్మరాజాను అమ్మరాజవిష్లవర్గను( డని వ్యవహరింతురు. ఇతనికి సర్వ 
dg 

య | లోకాశ్, యు డనియు, రాజమే టాం దు 6 డనియు బిరుదములు 

కలవు. జమ హీందద్రృబిరుదమును ఫ్వోకరించిన చాళుక్యులలో 
'నీతండు మొదటి వాడు 

అమ్మ రాజవిన్లువర్భనునికం డ్రి డి, కొల ల భిగండవిజ యాదిత్యు. డాటు | 

"నెలలుమా త్ర మే పరిపాలన మొసర్సీ యాకన్మికముగ దూర దేశమునందు . 

రణమఖమన నిజయి యయ్యూను కాలధర్మ్యవ ము నొందెను, : ఆవీఫళ్ళ . 



టు తు లంట ౬౯ 
అమృలాచార్యుండు- అ మూ Mali 

మయమున యువరా. జస అమ రాజవిన్లు వర్ణను(డు . తం (డ్రిచెంకనే | 
యుండుట తటస్టించెను, నుహారాజును. యువరాజునుగుడ రాజ 

ధానియందును దేశమునందును లేనితరుణము చూచి విపకు లగు 
దాయాదులును కులకే క్రువులునుగూడ అమ్మరా జు రాజ్యా ఫిషేక మును 
నిరోఢించిరీ, అతని ప్రశ పకులలో పినతం డ్రి యైన వి క్కమాదిత్యుం 
డును, దాయాడియెన "మొదటి మల్తపరాజున్ను అతనికుమారుండు 

తాళ రాజును ముఖ్యులు, వీరు చాళుక్యకుల వై వెఠు లగు రా స్థ్రకూట 

వల్గ భులన్ను కోళింగగాంగులను ఆ క శ్రీయించి వేంగీ దేశమును కరగతము 

వేసికోందలంచిరి, 

_ అమ్షరాజునక ఉత్తరమున కళింగ దేశమునందు మొదటివ జ, 
హస్తుండును (క్క కీ శే, రా౯ాకి = ౯౩౦) పశ్చిమమున కుంతల దేశమున 

రా స్థ్రహటవంకేజా? డగు యభూతవర్ష చతుర్ధ గోవిందరాజును 

(ఈ శే, ౯౧౮-౯కెరి )/. "దతశ్నీణమున నొలంబరా హై ధీకఘుండయిన 

అయ్యపరాజును (శ్రీ. శ, ౯౧౮-౯౩౮ ) సమకాలికులు. కొల్ల ఫి 

గండండు మరణించినపిదప మొదటి యాద్ధమల్లుని కుమారుడస తాల 

పుడు. రా స్హ్రళూటగోవిండరాజాదుల నాశ శ యించి జేంగీ దేశము 

నాక్రమిం చెను కాని అమృరాజు తన ప్రజ్ఞాత క్రముచేళ చేశము న్నాక్క 

మించుకొన్న శత్రు, తిమిరమ నుదయభానునివలె పటాపంచలుచేపే 

సుస్థిరముగ వేంగీభూతలము న్మాక్రృమించుకొ నెను. ఈవిధమున అమ్మ 

రాహిరాజ్యకాల మంతయు దాయాదళ త్ర్రుకలహములత్రో నిండిపోయి 
నన్కు దతం డగుటచేత నతండు భతు శత్రువుల కజేయు6 డయి పరిపాొలిం 

చను. తుద కితండు తాలపరాొజు చ్రేకణయుకేత కాంబోలు వేంగీ జేళము 

పయి దండెత్తి వచ్చిన నొలంబ-అయ్యప రాజుతోడి యుద్ధమునందు 

మరణించెను. . 

అమ్హరాజు నే నానులలో భండనాదిత్య కుంశాదిత్యు (డు, మహో 

కాలుడు "అనువారలు ముఖ్యులు. భండనాదిక్యు(డు పట్టవర్థి నీవంళ 

సంజూతు6డు, మహోకాలు(గు పమారస్వామివంటి బలపరా, క తేజ 
లీ 

ములు గల నుహాయోధు6డు, . 

అమ్హరాజు రాజ్యతం శ్ర, త పత్వు( డయ్యి రాష్త్ర హాటవంళమ 

సందలీవారలను గొందణను విడందీసీ, వారలకు దనరాజ్యమున గ్రా గాము 

ములను మాన్యముగా నిచ్చి, వారిని రాజవివ యాధ్యములుగను, మాండ 

లీకులుగను నియమించెను. ఇట్టివారిలో మనక్రు( 'దెలియవచ్చినవాండు 

: రా స్థ్రతాటవంకజాం | డయిన 'ఇందప రా బొెకండు.. 

ఈమహారాజు త్రనవిరుదముశే పేరిట గోదావరీనదీతీరయున రాజ 

మహీంద్ర నగరమును గట్టించినా। డేని లోకోప ప్రసిద్ధి, ఈ నగరము రె 

'చాగక్యరాజవంకేమనకుం “గొంకశాల ముయినతేరువాత్ రాజధానియె 

గణన శెకిర.నది. [శా నేం, కం J 

... అమ్మలా బా ర్యు౯డు __,ఒక వైన్మవకవి, ఫుటితశత 

సువర్శనాచార్యుని కుమారుండు, ఇళండు ౧౭-వళతాబ్లి తుదిభాగము 
ర౭ 

| ౮ 

భా 

నక్కో ౧౮-వ శతాబ్ది మొదటి భాగమునకో చెందినవాండె యుండ 

వచ్చును. ఇతడు ర దించిన (గ్రంథములు యతిరా జవిజయము (దీనిశే 

వేదాంతవిలాస మనియు 'బిరు, చోలఫభాణముు వసంత తిలక భాణము, 

యతి రాజవిజయ-నాటకమున  వైన్లవమళస్థాపకుయస రామానుజుని 
దిస్సిజయము, వై ప్లవనుతత త్త పమ నన్యో క్రిపరముగ వర్శింపంబడినవి, 

అల్ల దిన్నె __ అనంతపురంజిల్లా తాడిపతి త్రిళౌలూకా 
యందిలీ గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౩౨౮ (౧౯౩౧). 

అనల్ల బందకోట __ చితూరుజిలా మదనపలి తా 
లూకాయం౦దలి యీానాం గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౨౫, 

అమ్మ వారికస్సం —_ చితూరుజిలా తిళ తని 'ఈొలూ 
వాణాట్ cn అటే 

కాయందతలీ జమికాదారీ శ్రానుము, జనసంఖ్య 30,౨౫ (౧౯౩౧). 

అమ్మవారి పల్లీ చిత్తూరుజిల్లా చిత్తూరు తాలూకా 
a చి యందలి బమోకాదారీ గ్రామము, జన సంఖ్య ( ౧౬౯ 

అమవారిజాలెం__ ఇెల్లూరుజిల్లా కందుకూరు తా 
లూకాయందలి యీనార్భగ్రామము, జన సంఖ్య ౯౯, 

అమా వారీ పేట _ "నెల్లూరుజిల్లా చేంకటగర తాలూకా 

యందలి ఎమౌకాదారీగ్రామము. జనసంఖ్య ౨౧౭+* 

అమన శెణి __ బళ్భారీజిల్లా కుడిగ తాలూకా యందలీ 

శ్రామము. జనసంఖ్య ౬౦౬ 

అ మె ప మ! — .. పల్నిమగోదావరిజిల్లా కొవ్వూరు తాలూకా 

యందలి యానాం ౨ ఛ్రానుము. జనప సంఖ్య ౧౪౯. 

అ,నూ వూర్ — ౧. బొంచాయియందలి కాశేవాడ్ 

లోని జక మీక్కింలి చిన్న సంస్థానము. 

౨ బొంచాయియందలి రీవాకాంత 

లోని ఒక సుక్కిలీ చిన్న సంస్థానము. ' 

అ వూ శాడ్ ఎ "హై ద్రాకాద్ సంస్థానములో మహా 

బూబొనగరపందలి యొక తాలూకా, దీనివి శ్రీర్ణయే ౭8౨౭ చదర జు 

మెళ్లు, జనసంఖ్య ౨౦౩౮౮౦. ఈశాలూకాలో రో౬ శ్రామములు 

కలవు, అందు తొమ్మిది జాగీరగ్రామములు, అమా, బాద్. అను 

గ్రామము ముఖ్య స్థలము. ఆదాయము ౨౦౦౦ రూపాయలు... ఇటీ 

వల నిందు. కొ శ్రే గ్రామాదులు కొన్ని చే చేర్చిరి, ఇప్పు డిందు జాగీరు 
నాని లో 

గామములు గాక ౬౭ శ్రానుము లున్నవి. 

అమ్మూ ___. జక మహమ శదీయ యోధుండు, 'మొదట 

నితండు మహామ్మదునకు కత్రువుగ నుండెను, కాని తరువాత, అతని 

ప్రధాశానుచరులలో. ఒకరో డయ్యెను, _ అతండు ల్ cp ౬కెరా-వ 

సంవత్సరములో ఈజి స్త్ర దేశమును ' జయించి ఓట కెంవ సంవత్సరము 

అల 
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వలజకును పాలించెను, అలెగ్దాండ్రియాపు పక భాండాగార మును తగుల 

_బెట్టించినవాం డితండే యని చెప్పుదురు కాని బుజువు కాలేదు, 

అమ్రేలి — 0, (కాలూకా) బడోడా సంస్థానమున, 

అమ్రైలీ ప్రాగతమందలీ ఒకళొాలూకా, దీని వి స్తీర్ణము ౨.౨౮ చదరపు 

మెస్. జనసంఖ్య ౧౮౯౩౨, ఇందు ౮ పల్లెలను, జక పట్టమును 

కలవు. భూమిసిస్తు రు, ౭౦000లు,, 

౨ (పట్టణము) అమ్రేలి ప్రాంతమునకు 

ముఖ్యపట్ట్రణము, జనసంఖ్య ౧౭౩౯౭౭ ఇదె న్ అనసదియొడ్డున 

నున్నది, దీనిచుట్టును పూర్వము మంచి ప్రాకార ముండెను, దీనిని 

వూర్వ్చము అమరతల్లి అనుచుండీరి, ఇదె “సశేవాడ్ ప్రాంత మున(గల 

ముఖ్యమైన ప్ర శ్రీసంకలలో నొకటి, ఇంగ్లీ షువారీతరప్టున నిచ్చట 

ఒకపౌలిటికల్ అసిస్టెంటు ఉండును. అతండు బడ్ దాలో నుండు 

శసిజెంటు శం ప్రభకాణు 

. ( ప్రాంతము) బడోడా సంస్థానములోని 

ఒకజీల్లా. ఇది లలల సగహాశవాడ్ డేశమునం దున్ని. దీని 

వి _స్తీర్ణ ము ౧౨౦౫ చదరపు మెళ్ళు. పదునేడు విడివిడి. భూఖండ 

ములు కసీ యో ప్రాంత మెనది. వానిలో ఒఖామండల్ తాలూకా 

యనుదానికి ఉత్తరమున కఛ్ జలసంధియు పశ్చిమమున అర బ్బీసము 

ద్రృమును గలవు, జనసంఖ్య ౧,౭9,52౬ వీరిలో నూటికి ౯౯ మంది 

సెజరారీభావ. మాటాడుదురు. ఇందలిభూమిలో విసారముభాగము 

నల్ల నిదియు, సౌరవంత మైనదియు నగును. 

ఇందలి గీర్ అనుపట్టణములోని ఆవులు మిక్కిలి. వ,ఖ్యాతి 

శక్కి_నవి, నూలుబట్టలు, చొకపట్టుమోంద జరీపనిచేయుట్క వండిపని, 

కొలందిపొటియినుపవస్తువులు. తయారుచేయాట ఇక్కడి కళా కాశల 

ములు. ఈ ప్రాంతములో ౭ ప్రత్తిని ఏకునట్టి ఫ్యాక్టరీలు కలవు, 

ఇందు కోడినార్ , ద్వారక చేట్ అను మూండు సమ్ముద్రవులేవులు 

గలవు, పశ్చిమతీరమందలి ౩ మహోాశ్నేత్ర మైన ద్వారక ఇందులో నిదియే, 

మొట్టమొదట నుహారా స్త్ర, లు శాశేవాడ్ డజేశముమోందికి ఖండే 

రావు దాభా, ప ప్రభమదామాజ్ గాయక్యాడ్ కాలమున చెళ్ళిర,. కాని 

రెండవదామాజీ గాయక్యాడ్ ౧౭౩౨ - ౧౭౬౮ కాలమువజకును ఈ 

ప్రాంతము వారికీ స్వాధీన మైనదికాదు, స్వాధీన మెనత ర్వాత పూనా 

ేస్వాయాను గాయ క్యాడును కలసి ప ప్రభుత్వము చేయుచుండిరి, 

౧౮౧౮ లో పేపా్టప్ప భుత్వ మంతరించినతరువాత. కాశేవాడ్ పె 

నాతోనికి (గల హక్కు ఇంగ్లీ షువారికి సం కృమించెను, కాయక్యాడు 

నకుల హక్కు_ వారికే యుండిపోయొను.'” 

ఈ ప్రాంతము రమారమి ౬03000 రూపాయలు "చెల్లును, 

ఈ జిల్లాలో హ ఆటు మున్సిపాలిటీలంను, _ఒకెపహైనూ్కూూ-లును, జక 

ఆంగ్లో" వర్ నాక్యులరునూ.లును . ౧౦౯ వర్నాక్యులడునూ డును, 

౨ సివిల్ అసుపత్రులును కలవు. 

వలనను 

అ మ్రైలి-_ అన్లువి త్రము 
అమన్లుజని __ (చూడుడు : ఆక్సి జెక్ ), 

అన్హుపి త్తమ — రోగోత్ప త్తి కారణము ( ఆయుశ్వే 

దము ననుసరించి): విరుద్ధత్నీర నుత్స్యాద్యాహారములు, పులుసు, 

విచాహకర,ద (్రృవ్యములు, వమనకర ద (దృవ్యములు, పులిసిన యన్నము, 

స్పిత్తీమును (బృ బ,కోపింపంబే సె సెడీయన్నృము, పానము అనువానిసేవనము 

వర్టూదిబుతువులనలనను పిత్తము. ప్రకోపించి భుజించిన 

యశ్నా దులు జీర్ణము. గాక పులి శ్రేనుపులు వన్చుటయే. అమ్లుపి త్తే 

ముని శెలియవలయు. 

సామాన్యలక, ణములం:--- అందు అజీర్ణమ్మా ఆయాసము, ఓకార 

ముల్కు దురద్క పులి తేనుపుల్కు_. శరీరభారమ్ము హృదయ కంక. 

ములయందు తొపమ్ము దప్పి, భ్రమా మూర్చ అగ్నిమా౦ద్యము, 

గగుర్పాటు, జకానాకపుడు చేంయగ పుల్లగ వమనము చేయుట్క. కడు 

ఫులో కూలీంచుట - యీ లక్షణములు కల్లీనది అమ్లపి త్రం జని 

యెజుుంగునది, 

గతిభేదముచే ద్వివిధము:-- ఇయ్యది అధోగళాన్లుసి క్రమ 
ఊర ర్గ పగతాన్లుసి త్త తము అని గతిభేదముచే ద్వివిధం బగుచున్నది, 

అందు. శరీరమునం దధోభాగమున నానావిధంబులుగ నొకప్పుడు 

నులాదులు చెడలుటచేత అధోగత - అమ్లుపిత్త్ మనియు, చేందుగ 

నయినను పుల్ల గ నయినను పలువిభములయిన రంగులతో గూడిన 

పసరు. నోటం గృక్కుచుండుట. ఊర్గ సగతాన్లుపిత్త మనియు 

నెజటుయందగును, 

సాధ్యాసాధ్యత :--- అన్లుపి త్రము నూతనముగ జనించినయెడల 

యత్న ముచే సాధింపనగును. చిరకాలజ చుయినచో యాప్య మైయుం 

| డును. పథ్యనియనుము గలవానికి నాకప్పుడు కష్టసాధ్యం బైయుం 

ను ( నూధవనిదానము ). 

పిప్పలీన్ఫుత ౦2 పీప్ప లిక షాయములో . పిప్పి లికల్కు_యును వేసి 
ఘృతమును జేర్చి ఘృతపాకవిధి ననుసరించి పొకము గావించి అట్టి 

న్ 

మృతములో “తేనె. గలిపి ఉదయమున నేవించినచో అర్గుపిత్తము 

శాంతించును (చక్క దత్తుడు ): 

 ఖండహషాండ ము: బూడిదగుముడి కాయర సము నూటు పల 

ములు, ఆవుపాలు .నూజుఫలములు ఈ శెంటిని కలిపి ఉ సీరిక పప్పు 

చూర్ణ మును ఎనిమిదిపలములను వేసి. ప్రాయిమా6ద నుంచి సన్న 

సెగచే ముద్ద యగువజుకును వండి ఊసిరి పప్పును సమముగ చక్కె 

రను చేర్చుకొని లేహ్యపాకముగ దించుకొని జాగ త్త పెట్టి' యుంచ 

వలెను, _ దీనిని పూ6ంటకు ఆరపలముచొప పున ర అర్ద 

పిత్తము భాంతిచును (యోగరత్నా కరము). 

దళాంగక సాయము : ఆడ్డసరము తిప్పతీగ, పర్పాటకము, 
"నేలబేమ్య వేము, గుంటగలగర, త్రి ఫలములు కులకము == వీనిని కొప 



అన్లుము- అమ్ము ర్ స్ట 
యము కాంచి తేనె కలిపి నేవించినచో అన్లుపిత్తము నిశ్చయముగా | 
శాంతిం ఉందును ( చక్తదత్తుండు | 

పథ్యాపథ్యములు:__ యవలు, గోదుమల పెసలు, ప్రాంతళాలి 

ధాన్యము, కాంచి చల్లార్చినజలము, కాశరకాయ, ఆర(టి పువ్వు, లేత 

వెదురుమొప్ప్కు బాగుగ ముదిరిన బూడిదగమడికాయి దాడిమకాయ, 

క ఫపి త్రహరములయిన సర్వాన్నపొనములు అమపి త్తరోగులకు హీతకర 

ముగ నుండును, నువ్వులు మినుములు ఉలవలు, గొెప్తుపాలు, ధాన్యా 

ముము, లవ ణాన్గుక టుప దార్థములు, గుర్వన్న ము, పెరుయ్కు మద్యము- 

వీనిని అన్లుపిత్తరోగులు వర్ణింపవలెను (యోగరత్నాకరము ), 

[ గం. దూ. ] 

అమ్షుము ౧ పుడ్రుచులలో నొకటి. 

9, అన్లుజని తో కొన్ని ఆ పధాతువులు 

కలసినప్పుడు ఏర్చడుపదార్థము. టీని నింగ్లీ మలో. ఆసిడ్ అందురు, 

నీటిలో గలిపి న యొడల అమేము లగును. ( చూడుడు : ఆసిడ్ ). 

అమ్జుయార __ “అహ్గియార యను మిక్కిలి చిన్న 
సంస్థానమయొక ముఖ్య గ్రామము, . ఈ సంస్థానము బోం'బాయి 

రాజధానియందు మాహీకాంఠ యేజన్సీలో నున్నది. అహవమదా బాదు 

పట్టణమున కీశాన్యమున 3౮ మెళ్లీమి (ద నర్రా మున్నది. జనసంఖ్య 

౧౯౦౧లో ౧,౪౭౬. ఇం వోకశివాలయమున్ను తురకలగోరీయును, 

పురాతనపట్టణముయొక్కృ_ జీర్ణావ శేనములును గలవు, 

అయో ర __ పంజాబునందలి నాఖాసంస్థానమలో నొక 

నిజామత్ ఆకలా జిల్లా. దీనివె వైశాల్యము అకార చదరపుమెళ్లు, 

జనసంఖ్య ౧౧౫౦ ౭౮ ఇందు ౨౨౮ ప ల్లలును, నాఫా గ్రామమును 

ఉన్నవి, అంటోహ అనునది రాజధాని, భూమిసిస్తు సెస్సులు కలసి 

రు. 3,30,000 లు, భూమి శేగడ్క మిక్కిలి సారవంతము; నీరు 

పపెచనే పడును. సర్ హింద్ కాలువవలన భూములకు నీరు పాజును, 

చలిజ్వరము ఇతరమయిన జబ్బులు కలవు, 

అమ్ స్టర్ డం ఎ ఐరోపా 'ఖండములోని = ప్రధాన 

వ్యాపారస్థానములలో నొకటి. 

గారు మాత్ర మిందు నివసింపరు, దీని జనసంఖ్య ౬ 95 ౭,౧౨౦. 

. అమ్స్ట్రర్ డంనగరము మిక్కిలి. పల్ల మునం. దుండుటచేత, 

హాలండుదేశప్పు రాజధాని. రాజు 

నిందలీకట్టడము లన్నియా ఇాలభాగము ఎత్త యిన తిన్నెలవై పెం గట్టణడి 

“నవి, "పక్క కాలువలబే నీనగర మ శేకద్వీపములుగ విధజింపయిడీనది. | 

. ఈ చిన్నచిన్న లంకలను కలుపుటకు. ౯౦౦ ల వంతెనలు కలవు.. "చాల 

' వీభులలో నీటికాలువలు ప్రేవహీం చుచుండును.. కాలువల కిరువె ప్ర వె పుల 

ని. .త్తీయిన యిసుకతిన్నెల్నపై ఏ వృకృపం క్షు లుండును, రాజమందెరము, 

విశ్వవి ద్యాలయభవనములు, “వస్తుప ప్రదర్శనశాల మున్నగునవి కొన్ని 

_యూనగరములోని గొప్పకట్టడములు, వజ జ ములను . కయారుచేయాట 

కానించుకొను. ౧౮౧౫ లో అమ్మ ర్ స్తు 

నాయసలన్సు 

32౧ 

యిందలి పృధానపర్శ శ క, ములలో నొకటి, దీని "సముద (దృవ్యాపారము 
మంచి. యజఖ్ధివృద్ధిలో నన్నది. ౧౩-వ శతాబ్దిలో అమ్స్టర్ డం ఒక 
చేంపలప లైగ నుండినది, ౧౭౩ ౧౮ శతాబ్దులలో నది ,ప పపంచములో 

౮ 
నెల్ల నెక్కు_వ ధనవంత ములగు నగరములలాోే నొకటి యయ్యొను, 

అవన్హుర్ స్టు తీ న్స ౧౭౭౩ - ౧౮౫౭) — విల్లీ 

యమ్ పిట్ ఆమ్మ కొస అనునిత (డు లెఫ్టీ చంటు జనరల్ విలీయకొ 

అమ్మ ర్ స్తు కమరుడ. ఇతనితల్లీ ఎలీజిబెత్తు, ఇతడు ౧౭౭ ౩-వన 

సంవత్సరమున జనవరీ ౧రో-వ తేదీని బాత్నగరమున జన్మించెను, 
ఇత డెనిమిదేం డయాడువాం డయియాండయగే యితే నికం డి కాల 

ధర్మ ముసెంచెను. చా౭టినుండి యితండు పినతం డి యయిన జనరల్ 

జెఫరీ అమ్మర్ స్టుమొద్ద'నే "పరిలగెను, వారక్ హౌస్టింస్ప మొదలయిన 

వారలు చదివిన చెస్ట్ మినిస్టరు పబ్లిక్ న్కూ_లునం దే యితండును చదివి 
పిదప ౧౭౯౩ న ఆక్ళుపోర్టునందు పట్టపరీక్నయం దు త్తీళ్టు, డయ్యెను, 
కళొశాలవిద్య ముగించినపీదప నాంటియాభారము ననుసరించి 

యూరోపుఖండమున పర్యటనము కావించి యేుయేదేశములగుండా 
సృయాణము కావించెనో యాయాదేశములఫొపులనుగూర్చి, యావార 

ములనుగూర్చి యధ్యయనము కావించెను. పిదప రాజకీయోదో|ోగము 

నందు నియుక్రుండయి ౧౮౦౯ లో సీసిలీకి రాయణారీగన్కు పిదప 

నంత శెక్కు_వయధికారములను వహించి వీనాకు రాయబారిగను 
వెళ్లను, ౧౮౦౦లలో నితండు ప్లి మత్ కాం శుస్సును వివాహము 

ప్రభువు (వ్రీవీకాన్సిల 

రయ్యెను, ఆ మటుసటి సంవత్సర మే యతండు అ పచజేశమనన్ ప ప్రత్యేక 
దౌత్యమును వపాంచి వెడలెను, ౧౮౧౭న పనా టేళముననుండే తిరిగి 

వచ్చినపిదప కొంతకాల మింగ్గండునచీ యుండి రాజక్రీయములందు 
పాల్దూనుచు వచ్చెను, 

ఇటు లుండ ాస్ట్రింస్స ప్రభువు పిాందూ చేశమున గవర్నరు 

_ జనరలుగం బనిచేయవలసినకాలము పూర్తియయ్యెను, ఆపదవిని మహో 
వక్త్కయు, రాజ్యత ౦ త్రనిపుణుండును అయిన జార్జి కానింగున 

'కొసంగయగా  నతండు దానిని నిరాకరించెను పిదప దానినీ. 
అమ్మ ర్ స్తుప ద్రుళువున కొసంగ నత డంగీకరించెను, నూతచాధికారనీ 

యుక్తం సమ యితండు '౧రావఏ ఎవ. మార్చి నెలలా. బయలుదేతి 

గారా౨ ఏ వ ఆగస్టు ౧-వ తేదీకి కలకత్తా చేరెను. 

అమ్మ రొస్టుప ప ప్రభువు నూత నాధికారమును స్వీకరించిన కొలంద్ 

కాలమనే | హిందూ జిక ప ప పభుత్వమువారికిని, బర్తారాజునకును వై నె రము 

సంధుటిల్లీ నది. ౧౭౬౦ ప్రాంతమున అలొం్మప్తు (అలౌంగ్ పయ ) 

" అనునత( డొక నూతనవం శేయను స్థాపిం చెను, ఈ వంశకమువారు కడు 

పరా కృమువంతులై.. శీశు శ్రుకాలమునశే _ఉఊత్తరబర్తాయందలి పాక 

| ఐిరావతీనదీ ప్రా ంతపు పల్ల ఫ్ర ప్ర, చేశమలందునుు, 

కున స్పెరిమునను పాలించుచుండేన తలైంగ్ పృభువులను జయించి 

బర్హాయం' ' దంశేటను దను యధికారమును వ్యాపింప సిరి; బంగా 
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చేశము నంటియుండిన అస్ఫాము, ఆరకాకొచేశములనుగూడ వారు 

జయించిరి. ఆర కాకా రాజ్య మును - జయించినపిదప చిట్టగాంగును, 

బంగాళమునందలి కొన్ని యితరభాగములను దమ కొసంగవలసిన దని 
బర్తావారు ఇంగ్లీ మృ పృభుత్వమును గోరిరి, ౧౮౨౧-౨౨ లో అస్ఫ్సాము 

దేశమును జయించినపిదప వారు చిట్టగాంగు దగ్గజనుండు బిటీహ బహి 

న్చే నాని'వేశాధికారులను దణిమివై చి బంగాళబేశముపయి దం జెత్తుదు 

మని “బెదరించిరీ, ఈ కారణమున బ్రిటీమ్మప పృభుత్యమువారికిన్సి బర్గా 
వారికిని యుద్ధము సంభవించినది, ఇది ఏరి శ్రీ మున మొదటి బురాయుద్ద 
( భారా౨౪౮్ - ౨౬ } మని వ్యవవారింపణడుచున్న 8, ? 

ప పృ్కభువు 

_ శీమ్రుకాలమున"ే కంతా సెకను అస్ఫాము దేశమునకు వెళ్లి యచ 
చినుండి బర్మావారీని దజీమిె వై చినది, కాని బర్థావారు చిట్ట గాంగ 'సరి 
హద్దులందు జరగినయుద్ధమున విజయము నొందిరి. అటుపిదప బర్హావారిని 

లోంగందీయుటక శీఘ్రుకాలముననే మదరాసు 

సరొఆర్బి చాల్ల కాంచేక నాయకత్యమనకొన్ని నే సెనబం. బంగాళా ఖాతము 

మీదుగ రంగమునగరమునకు( బంపంబడినవి, ౧౮౨౮ోీ-వ "మే ౧౧-వ 

"తేదీని రంగము. సులభముగా - ఇంగ్లీ షువారికి వశమయినది, కాని 

వర్ష ము_ లప్పు డధికముగ6 గురి యుచుండుటచేతన్వు 'సరఫరాలును, 

రాకపోకల 'కానుకూల్యములును లేకపోవుట చేతను ఇంగ్లీ హువారు 

చాలక స్థ ములపాలయిరి, బర్థావారు రంగమును మరల వళసపటుచు 

కొనవల నని. 

పోయిరి, వారి నేనానాయకలలో కోడుపర్నా కృమవంతు(డున్కు గొప్ప 
వాడును అగు మహోబందుల దొ నావి యుద్ధరంగమున హాతు6 డయ్యెను, 

విజయులైన ఇంగ్లీ పువారు మాండలేవై + (పున కంక నుత్రరదిశకు సాగ 

పాన నేనాధి పతియైన 

పృయత్నించియు విఫలమునోరథులయి వెనుకకు మరలి 

అన్హ ర్స్టు 

' పోయిరి, ప్రతిస్థలమునను దూలములతోను, దుంగలతోను అవరోదీ 

నిరాణములును గటికొని బరావారు వానివెనుకనుండి తముందాము 
ను ౬ ఆాాడ్రే శ 

సంరక్షీంచుకొను చువచ్చిరి. కాని తుదకు వారు ఇంగ్లీ షువారికి లోంబడి 

పోయిరి, యెండబునగర మునొద్ద నుభయపక్ష,ములవారికి సంధి జరగినది, 

ఈసంధి ననుసరించి. ఇంగ్లీ షువారికి అస్సాము, ఆర కాకా మున 

స్పెరిమ్ రాజ్యములు లభిం చినవి, యుద్ధనస్థ్ర పరిహారము క్రి ౦ంద పది 

లక్షల పౌనులను, నాలుగుత డవలలో నింగ్లీ మ్వంకి చెల్లీ చుట శీర్చాటు 

జరగెను, బరారాజధానియైన ఆవానగరమున రాజూసానమున బ్రిటిషు 

శసిజెంటు ఉండుటకు నియానుకము జరగినది, 

అమ్మ ర్ సుప ప్రభువు గవర్నరు జనరలుగ నుండినకాలమున జరగిన 

నుత్రీయొక్ష : ముఖ్యనిన యము భరత పుర పుముట్టడి. బర్మాయుద్ధమువలన 

హీందూదేశమునందుం గొంత కలపరము చనించినది.. ఈ యుద్ధము 

ప్రారంభదశలో ఇంగ్లీ షుపారికి. గలిగిన యపజయములు గొప్ప 

పటాలములనుండీ వెడల యుప దృవములుగ నభివర్షితే ము లయినవి. 

నడపంబజిన సిపాయీలలోను, స్వతం తులుగను సాొమంతులుగను 

పాలించుచుండిన కొందజు సంస్థా నాధిపతులలోను అశాంతి శేక త్రి 

వరి ర్ధిల్లుచుం డెను, ఈ యకశాంతికి ఫలముగ చాలచోటుల నింగ్లీ షువారీ 

ప సీదనుయినది మద తిరుగంచాటులు పెక్కు_లు జకగినవి, వీనిలో వ ద్ద 

భరత ప్రురకలహాము, 

భరత పుర సంస్థానము జాట్ కుటుం బమువారి పరిపాలనము క్రింద 

నుండెను. ఏడేండ్ల యాడుగలచాలు6 డొకండు ౧౮౨-న సీంహో సన 
మెక్కెను. తండ్రి యనంతరము ఆసంస్థానము నకు రాజు కావలసీవాల 
డాబాలుంజే యస హిందూ దేశ ప ప్రృభుత్వమువారుకూడ నంగీకరించిరి, 

ఈ క్రొత్త రాజు చిన్న చా డయినందున అతని మేనమామ సంరక్నుకుం 

డుగ నుండి రాజ్య కార్యములను నిర్వహీంచుచుండేను, ఇంతలో నతని 

బంధువు దుర్హనలా లనునత(డు ఆబాలుని కారాగ్భహమున బంధించి, 

యాతని మేనమామను గడతేర్చి సంస్థా నాధిపత్యమును స్వీకరించెను, 
బాలునిపక్షమును వహించి హిందుంచేళ ప్ర ప, భుత్వమువారు దుర్జన 

లాలువైప పగ (బకటించిరి, అనతి కాలమున సే నూతేన ప్రధాన నేనాద్ధి 

పతి కంబ టోకు ప్రభువు శాయకక్వయున బ్రిటీషు 

భరతపురదుర్దమును. ౧౮౨౫వ డిసెంబరు ౧౦-వ వ్. ముట్టడి ంచి 

నవి, దుర్చమున చసెనికులు కొలందిమందిమా శ్రీ ద యుండినను ఇంగీ షు 

ప్రభుత్వవ మునెడల నసంత్ళ పి 

సైన్యములు 

లో 

లును. దుర్హనలాలు మైన్యమునందు. జేరిరి, అయినను విధి ప్ర, తికాలముగ 

నుండుట చేత 'నాదుర్ణము. ఇంగ్నీ షువారికి ౧౮౨౬-వ సవర ౧౮-వ 

తేదిని వళశమయినది, యుద్ధరం గముననుండి . తప్పించుకొనిపోవు _ 

చుండంగా దుర్దనలాలు పట్టువడెను. అతనిని మొదట అలహాబాదు 

నందును పీదప కాశియందును కై దీగ నులచిరి. 

గారనిర్భంధమున నుండిన బాలరాజు మరల సింహో సనస్థాయ డయ్యెను, 

చలనముసెందిన చ్రీటీమ్మప ప్రభుత్వమువారి కీర్తి పృతిన్టలు ఈ భరత 

వహించిన ముపోరా ప్రస , రాజప్ప తు 

అంత వబకు కారా 

శ్రరదుర్ధ విజయము వలన మరల ప్రతిప్టితము. లయినైవ. 



అయతి-_- అయన్మను 

బర్హాయుద్ధముసందర్శమున జరగిన నుటీయొకవివయము గను, 
నింపవలసినది కలదు, బర్మాయుద్గము నందు? బోరాడుటకు వెళ్ళి నసెన్య 
ములలో మద్రా, సుననుండి వెళ్ళీ నవి యెక్కువ బంగాళముననుండి జెల్లి 
నవి తక్కు_వ. వెనికులు వాలవజకు హీసవర్షములవారు, 
బంగాళ బేశప్రుసైనికలలోేో 6 జాలమంది అ గవర ములవాలు కలరు, 
వారు నాకలమోాందుగ సముద్ర పృయాణము సలు డలం దమవర్ణ 
మునకు భంగముకలుగునని వారిలో6 జాలమంది బరాయుద్దమున కరు 
నిరాకరించిరి,  ఈకారణమువలనను, మళథి వనన 

వలనను కలక త్తాదగ్ధజునున్న చారక్చూరునందున్న సేనలో నసంత్భ షి 
క్రమముగా "హెచ్చి యచట విప్ప పము శ్రేణినది, త్వరితముగ నే యిది 
యణంచివేయయడినది కాని బి, టీము, ప్రభుత్వము క్రిందనున్న సిపాయిల 
నేనలలో గ్రముముగ 'బెరుంగుచుండిన యసంతృప్పి కిది ముఖ్య నూ-చ 
నగ సంభఫావింపంబడినది. 

మద్రాసు 

అమ్మర్ స్ట్రుప్కృభువు తన యుద్యోగకాలపరిసమా ప్రీ యయిన 
పిదప ౧౮౨౮ న ఇంగ్ల ంథున కరిగెను. అటుపిదప చాతనిజీవితమునC 

'బేర్కొనందగిన విశేనము లేవియు లేవు, అమ్మ ర్ స్ట పృభువుభార్య 
౧౮౩౨ ౭-వ సంవత్సరమున కాలధర్మము నొంచెను, రెండేండ్డయనంతేర 

మతీండు మరల వివాహము వేసికొనెను, అతడు ౧౮౫౭-వ సంవత్స 

రము మార్చి ౧౩-వ తేదిని తన యెను బది నాలుగవ సంవత్సర మున మృతి 
నోం చెను, ' 

' 

అయ తి __ నహువరాజు నల్లురు పుత్రులలో నాలవ 
వాడు. | 

అయనం౦ంచాకం౦ ___ చిక్తూరుజిల్లా పుత్తూరు తాలూకా 

యందలి జమోకా దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౬౨౧. 

ఆయనము -— *ోన మనంగా మార్గము, ఇది జ్యోతి | 

కాస్త్రమందలి పరిభావలో ఉత్తరాయణ మనియు, దఠ్నీణాయన | 

మనియు వ్యవహరింప(బడుచున్న ది అనగా. ఊత్తరమార్ల మనియు, 

దక్షీణమార్ల నునివము అర్థము. డా క్రరాయణ మందు “ఇి కారము 

“రహభ్య్యాం నో ణస్ఫమానపజే ? అశు పాణీని రా-రీ-౧. నూ త్ర, 

(ప్రకారము సీ సిద్ధించును. ఇక నుత్తి త్తరమార్ద మేమి? దక్నీణమార్డ మేమ! 

అని విచారింతోము, 

ఆకాశమందు శ్ 

గ హమునకు నొక్కొ_కమార్లము వా _స్టవముగాం గలదు, 

'శాని ఇవి 

అందు ప్ర తగ, 

గ హముల కళ్యూవృల్తే త్ర ము(Arbits) లందురు, -వీనినే గ్ర 

చంచలములు, అనంగా ఇప్పు డున్న కత్యులు మటీకిొంత కాలము నకు 

మార్చు చెందును. ఇందు నియత మగు మార్ద మొకటి గలదు. 

చీని ననుసరించియే యెల్ల ప్వుడును నూర్యసంచార ముండును. ఈ నూర్య 
సంచారమారమునశ్తే (Sams path in the Heavens) 

'క్రాంతివృ.త్త. (301060) మని పేరు, - ఈోవృత్తస్వయాపము బోధ 

పడిననేకాని ఉత్తర, దక్నీణమార్హ భేదము బోధపడదు. కావున ఈవ్భ త్ల 

నాననా 

౫ హములు సంచరించునూర్ద మొకటి గలదు. 

5౭కి 

మును; ఖగోళమును కొంత విమర్శింతము, ఇ దంతయు భావనాత్తక 
శాస్త్రము (Imaginary Science). ౧-వ పరి లేఖనము చూడుడు, 

త్తు ౨ కు 
౧ా-వ పీ 6 లేఖనము 

ధు? మ్, ధు = తూర్పుత్నీ తిజయు, ధు త్కు ధు = 

పశ్చిమక్షీ తిజము, శీతిజ మనంగా భూమ్యాకాశము. కెండును కలసీ 
నట్లుగా మన కగపడు ప, దేశము (Horizon ). ధ్రు=టాత్తర ధ్రువము 
(North Pole, ధ్ర ్రు, _=దవ్నీణ ధ్రువము (South 1 Pole), క=డాత్తర 
కదంబము (Arctic), ¥ = దక్నిగదం బము (Antarcticy, (మ, ధు 
క ఇక థు గి కం ఖా యామ్యో క్రరవృ త్త తము (Meridian), ము 
చ క త్ర=క్రా ంతివృత్తము (201040), (ఖ. తు, మే) = విషువ 

ద్వ కము (Celestial Equator), ఖ = = ఖిమధ్యము (281th, మే = 
చీవమ్ము తు = తుల మ = మకరము క=కటకము, 

ఇందు ధ్రువమున కాకర్ష ఇళ క్తి మొదలగు వికేనక పలు గలవు, 
ఈ ధ్రూవమును మధ్యగా నుంచుకొని 'మేర్చడినవృ త్త తే (Circle) 
విషువద్భ్భ త్త తము, అనగా రెండుధ్రు వములకును మధ్యన నుండు 
వృత్త తము, నూరు డీవ్భ క్త తగతుం కక రా 

దేళభములందును 'సమాననుగ నుండును. స్తుతమందు మార్చి ౨౧-వ 

తేదీయందును "నె ఫెంబరు ౨౩ -వ అక నూర్యుం డీవృ త్త 
గతుం డగును, ఈర వములకు పస ప్రస్తుతకాలమున ౨౩౨ డిగీ గ్రీలదూర 
ములో “కిదంబి మను. బిందువు దు. ఈకదంబమం మధ్య నుంచు. 
కొని యేర్చడినవ్భ త్త తఘేు కా చ్వాంతివృ త్త తము. ఈధథు ఛ్రువకదంబములఆంతర 

మునే పరమ క్రాంతి. (Obliquity of the Eclipticy యని “పీధ్య, 

(త్రీయుంబగలు నన్ని 

_ఈదూరము సుమారు ౧౨౦౦౦ ల సంవత్సరముల క్రి కిందట ౨౫ డి లీ 
లుం డెడిది. అప్పటనుండి కాల, క (క్రమమున తేస్తుచు ఇప్పుడు ౨౩౨ డి rm 
లయినది: ఇయముందు ౧౨౦ ౦0౦0ల సంవత్సరములకు ౨౨ డి, గల గలు కా 



వ౭రీ 

గలదు, ఇశు కాలవశమున పెరు/సచు, తేటుగసచు నుండును, ఇందుకు 

కారణములు ధ్రువ కదంబములు, శెండుగాని, ఏడే నొకటిగాని చలీం 

చుట యను విసయములలో ప్పాచీన,నవీ నమత భేదము లేకములు గలవు. 

ఎట్టయినను కదంబద్వయ మునకు మధ్య క్రా,ంతివృ త్తే తము గలదు, 

అందుచే విషువద్య_త్రమునకు తిరక్నీనమగ కాంతివృ త్త 

మహావృ త్త ములకు సంపాత ముండునపుడు ఆండు పృదేశేయులందు 

మ్యాత్సమే యుండునను శేతృమితి 3-వ అధ్యా, ౧౦-క పృతిజ్ఞూను 

సారము (Euclid, 11, 10) ఈ శంటికిని రెండు పృ దేశములందు 

కలయిక గల్టును. వీనికే మేషాది (Aeri5), తులా (Libra) 

యని ప,సుతకాలమం దీకోలయిక ఉత్తర భా ద్రానకుత్క ఆడ్ 

జర్గుు. పన్తు 
ద్వితీయపాద ప్రాంతమందును ఉత్తరఫల్లునీనకు త్ర, చతుర్భపాద. 
పౌంతమందును ఉన్నవి. ఇవి సృష్ట్యాదిలోను, చృతియుగాదిలోను, 

జోగి శుతియుగాంతేమందును అశ్వినీ ప్రార ంభమం దుండునని ఆర్జ్టాళయము, 

ఉత్తరము 

విహు వద్వ్భ)త్తేము 

వ్ కజ్యాకహో 

అం వ పరి లేఖనము 

తావ పరీ లేఖనము చూడుడు, మేనము. (Aeris ), కటకము | 

(Cancer), తులాది( Libra, మకరము.. (Capricorn y. నకు 

ః లేము లన్నియు ముదటిఅక్షరము'ే నుదాహరిం పంబడినవి, _శఈపరీ 

లేఖనమున మేవము మొదలు కటకమువటికును . విహువద్వ్భృ త్తమున 

నుండీ డ్ _త్రరమగ చాంతివృ త్తే తేమునకుంగల దూరము క కనుముగ 

5 “పిరులసను, కటకమునొద్ద నీదూరము. పరమము, - అటనుండి సక 

వై వైపునకు, (Direction) నూర్లము తిరుగును, అటనుండి తులాదివణికు | 

1 నీదూరము 

మున్నది, 

అయనుండు- అయ సాపర్ గ కొ 

(క్రమముగ తగ్పి వృత్తములు రెండును కలయును. ఆటనుండి 
మకరాదివజకును విషువద్వ్భృ త్తమునకు దక్నీణముగ క్రాంతివృత్త 
మునకుంగల దూరము క్రమముగ పెరుంగును. మకరమం దీదవ్నీ కాం 

తరము పరమము (Maximum. అటనుండి ఉత్తరమువై పునకు 

(Direction) మార్గము తిరుగును. ఆమకరముననుండి మేవమునజకు 

నీదక్షీణదూరము [కృమముగ తస్టచు మేహెదియందు శెండువృ త్త ములు 

కలయును. ఇందు శ్ర్రాంతివ్భరత్త మే నూర్యమార్లము, ఇది కటకాదినుండీ 

మకరాదివటకును దక్నీణముగాను, నుకరాదినుండి కటకాదివజకు నుత్త . 

రమ్బుగాను ఉండును, అందుచే దక్షిణముగా నున్నమార్దము దకీణా 
యన మనియు, ఉత్తరముగా నున్న మార్గము ఉత్తరాయణ మనియు 

వ్యవహరింపంబడుచున్నవి. ఇ దంతయు ౨-వ పరి లేఖనమందు స్పష్ట. 

మగుచున్నది. ఉత్తరాయణమందు దేవస్థాన మగు ఊధర్తర ధ్రువ 

ప్రాంత భాగము దృశ్య మగుటచే ఆకాలము బేవప్రీతికర మనియు, 

దక్షీకాయనమందు దక్నీణ ద్రువ, ప్రాంతమందలి పితృలోకము దృశ్య 

నమగుటచే ఆకాలము పితృప్రీతికర మనియు మనవారు వ్యవహరిం 

చుట 'సనుంజసముగశే కన్చడుచున్నది. (పృస్తుతకాలనుందు ౨౧-వ: 
లాం 

| జూక మొదలు ౨౨-వ డిసెంబరువజుకును సూర్యుడు దక్షీ ఇమార్గమం 

దుండుటచే దక్షీణాయనమున్కు ౨౨-వ డిసెంబరు మొదలు ౨౧-వ 

జూకొవటుకును నూర్యు( డుత్తరమార్లమం దుండుటచే ఉత్తరాయణ 

మును గల్బుచున్న వి, (చి. వేం. శా (| 

అయనుండు ___ జీవవిశేపము. ధర్యబుషి! సాధ. యను 

(ఫ్రీ యందు. బుట్టిన సాధ్య దేవత లనువారిలో నొకడు (మత్స్య, 

అ, 90.9౨ ). 

అయలూ రి వారిీప లా 

యందలి జమిక దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౫౫౨, 

నెల్లూరుజిల్లా కొనిగిరితోలూకాొ 

అయవాసహసాము ___ భారత వర్గీ యజేశము. 

అయ ఫి రుడు వ కళ్ళ పునివలన దనువునకుం గలిగిన 

దానవులలో నొకండు, . . 

అయసాపరగణా __ సంయుక్త ప్రాంతమలందలి ఫతే 

పూరుజిల్లా? ఘౌజీవూరు తాలూకాలో నొకపరగణా, దీనివె వైశాల్యము 

రోం, చ, మైళ్లు, జిల్లా వొుత్తముమోంద తక్కిన పరగణాలన్నిటిలో 

కన్న దీనిలోని భూములు. మిక్కిలీ సారవంతములయినవి, జనసంఖ్య 

యించుమించుగ ౧4300౦ ఉండును. వ్యవసాయమున కిచట మంచి 

సదుపాయములు కలవు, ౧౮౯౭-వ స సంవత్సరపు కజవుబెబ్బ యీాపర. 

గణాకు ఎక్కు_వగం దగిలినది, మొదట - నిది అలహా చాదుజిల్లాకు6 

'జెందియుం డెడిది. ౧౮౨౬-వ ఫంవల్ళేరమన ఫలేహపూరుజిల్లాకుం 

జేర్చంటడినది. 



అయసా్య-ం0తము-అయి 

అయ హైగాంకేము —ా అయస్కాంత మనగా నూదం 
టురాయి. ఇనుముతో€ జేయంబడిననూడ్కి పాల్సీ మొదల వస్తువుల 
నాకర్షి ంచుగుణమును గలిగియుండుటచే నిడి అయస్కాంత మనం 
బడును (చూడుడు ; 'సుగ్నెటిజమ్ ). 

ఆయుర్వేదము ననుసరించి ! = ఇనుము ముండము 

(ఇనుము ఎ తీళ్లుము ( ఉక్క ), కాంతమ (నూదంటురాయి) 
అని మూండువిధములు, అందు కాంతమునకు అయస్కాంత మను 

నామాంతరముగూడం గలదు. మరల నీ అయస్కాంతము శాన 

కమ్ము చుంబకము, కర కమ్ము 9 ద్రావకము, రోమకాంతము “అను 
"భేదములు గలడెగ పరిగణింపంబకుచున్నది. మరల వీనిలో నొక్కా 
క్క_టియు ఏకముఖము ద్విముఖము, (తిముఖము, చతుర్ముఖమ్యు ల 
పంచముఖము, సర్వతో ముఖము అను పేర్లతో వ్యవహరింపయిడు 

చున్నది. ఏకముఖ మన నూదంటురాయియొక్క_ యేకముఖయనండే 
సూదు లాక ర్థింప(బడును, ద్విముఖ మనంగ్యా శెండుకోణములయందు 

మాత్రము నూదు లాకర్ధి ౦పంబడును, ఇటు లే త్రిముఖ చతుర్ముఖమాల 

యందులహూడ సూదు లాకర్షింపయిడును, సర్వతోముఖ మనురాయి 
యొక్క యన్నికోణములయందునుు పైభాగమున క్రిందుభాగమునం 

గూడ నూదు లాక ర్రి ౦ప6ంబడును, ఇందు ఏకద్వి తి తిచతువ్పంచసర్వతో 

ముఖములలో క ముముశా నొకదానికంకు నొకటి గుణాధిక్ళయు 

గల డై యుండును. కాంఠేము పీత కృష్ణు ర_క్టవర్ల ర్లములచే శ్రీ విధము, 

పీత్రము ంస్పర్శవేధి కి, క్రి య యందును, కృష్ణ ము రసాయన ప్ర, కి యలయం 

"దును రక్తము రసబంధన, కియలయందును ప్కశ_స్టములు (రసరత్న 

సముచ్చయము ), 

. శోధన శోధనవిధానము.లెనేక మున్నను సర్వసామాన్య 

ముగ నిమపండ్లర సము, కలి, ఫులిచల్ల అనువానిలో (పృతిదానియందు 

చేడేసిమాహ్థ వేసి యేజేసిగడియ లెండ శెండించిన శుద్ధి యగును 

(బసవరా" 'జీయము ). కుంబేటిర_క్షముతో తడిపి వడుపర్యాయములు 

ఎండ నెండించినను శుద్ధియగును "ఈ, ర, సుధా. 

మారణవిధానను.. లా కాంతలోహచూర్షమునకు సమముగ చెల్ల 

మును గంధకమును కలిపి ఖల్వమున మర్దించి ' ఇరువదిపుటంబు లిడిన 

ఛస్త సమగును. ఈ భస్త సమును తెల్ల గలికేడ-అసరసమతో నూజి పది 

' సుధ్భా. పుటంబు లిడిన నెజ్జగ / సిందూరించును (5 ప్ర 

కాంత సిందూరము: — ఇట్లు క్రోధన మారణవిధానము లేకము 

లేక గ గృంథమలయందు వ. గన్పట్టుచున్నవి. ఇచట నొకటి 

రెండున క్రమ కివరింప(బడినవి. 

“ గణములు? ఇది కితపీర్యము గలది, 

రము. అనురసము కషాయము. ఆయున్మరము[ 

త్రీదోవహరము, " ఇట్టిసణములు “గలదె 

ప్రథానరసము "మధు 

ధాతువివర్గనముః 

UU 

పదక కి క్రిమిరోగములను నాశనము. చేయునదిగ నున్నది, 'చుజీయు 

పాలడుచేను బోనడ[చును, మయరోగమును నళింపంతేయును, శాస | 

వణ మేహ కద్దు. పీపా 

| 

| గాలల గృహ సహాపతి, 

ల్సి ష్యుండు (బృహ డూ 

32౫. 

భ్రమ, గుల్ల, శూల మొదలగురోగములను బోకడచి శరీరమునకు 

కాంతి నిచ్చును (యోగరత్నాకరము ), 

అనుపానములు:-__ కాంతిళస్తమును త్రిఫలములతో  నేవించి 
నచో వలీప లీతములా, (త్రిక టుకములు ౫ గంటుజారంగి _ పీనిత్రో సేవించి 

నచో ధాతుకృయము, శేర్క_ర చాతుర్దాతకము - వీనితో నేవించినచో 
రకపిత్తమ్మ గలిజేరు ఆవుపాలు- వీనితో సేవించినచో జొర్చల్యము9 
శీపలము గలీజేరురసముతో నేవించినచో పాండువ్వు పసఫు క పిప్పలి 
తేనె _ వినితో సేవించినచో ౨౦ మేవాములు, శిలాజతుతో సేవించి 
నో మూ త్ర,క, ఫచ్రుము? అడ్డసర ము పిప్పళ్లు చాక తేనె. పనికో 

లోహచూర్లమును కలిపి మాత్రలు చేసి ఉదయమున నేవించినచో 
అయిదువిధములగు కాసరోగములు, తాంబూలముతో  నేవించినచో, 

అగ్నిమాంద్యము శాంతించును ( యోగర శ్నాకరము), 

కాంతీ ముకలసీనయావధ ము: ఆయుశ్వేదమునందు కాంతము 

గలసిన ఊెవధములు సుప్త సిద్ధములు, వానిలో బసపరాజీయమునం 

జెప్పంబడినకాంతవల్ల భర సము, ర నేంద్రసార సం గృహమందలి కాలాగ్ని 

రుదృరసమ్బ్కు చరకిసంహిత యందలి లోహరసానయము నవాయస 

మూర రము అహ్టైంగహృదయమందలి యసృతి ముఖ్యముగ చూడనగును* 

(గం, దూ. ] 

అయ స్యాంగిరనుండు __ బుశ్వేదమనం. దితని 
పీరు శెండుసారులు వచ్చినది (౧౦. ౬౭ ౧; ౧౦౮ ర్రాః 

బుగ్వేదమందలి కొన్ని బుక్క్కుల నీళండు రచియిం చినట్లు అనుక్ళమ 
ణిలోం జెప్పంబడియున్నది. ఈక(డు రచించిన మం శ్రములు బు్వే, 

౯ రర_ర౬; ౧౦,౬౭ - ౬౮ 

కున శ్నేపునిః జంపందలంచిన రాజనూయమునందు నితండు 
ఊన్దాతగా. నుం డెను, ఇతడు యజ్ఞ యా గాది క్ర, కతు విధానమును 

చక్క నెటీగినవా౭డు (పంచవింశ శ్రా ద్రాహణము 3 ౧౯ 33, ౨౨, 

౧౬ ౧౨ ౪౮% బృహడారణ్యకో పనిమక్తు 3 ౧. వే, ౮ ౧౯ ౨౮; 

కానీతక బ్రా హణము ; 50.౬). - ఇక డాభూశిక్వ స్ట్ర యొక్క 

0 చి వా. ౨, రో, ౬ 3 . 

అయన న్ ణు (డు అ శాలువాయణుండు అధ్వర్యుడు 

ఈతడు. తనయన్వర్యునకుం గొన్మియజ్ఞ పా శ్ర, ల 

నై ట్లుపయోగింపవలసినది. 'మే్చావ (కళపళర్రాన్యాణమ. : 9 ౧౧క్చే 

౨౧౭). 5 

అయాన్యు డు. — ఆంగిరస . . నోష్టోత్పన్ను. డన 

యొక బుషీ,. ఆయనవంశజులను " ఆయాన్యు లందురు. ఇతండు హరి 

ళ్చం ద్రుని యజ్ఞ మునందు ఉద్దాతగా నుం డెను.(భార; సభా ఆ, ౧౨. 

లూ. అస్ఫామురా స్థ్రములోని యొక చిన్నృనది. (బ్రహ 

ళు శ్ర కు... ఊపనదిగ. నున్నది. ఇంచుమించుగ ౧౦౦ .. మైళ్ళపాడు 
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వుండును,. అడవులలో నుండియే యిది యెక్కువగం బ్రనహ్ కంచు 

చున్నది. ఈనది చిన్నచిన్న పడవలు వ్ర యాణముచేయుటకుమా త్ర, 

మనుకూలముగ నుండును, 

అయిజల్ -— ఇది లుశాయా జుల్లాకు ముఖ్యుసట్ట ణము, 

జిల్లాకు ముఖ్య పట్టణ మయినను ఊరు చిన్నదే, డీనిజనసంఖ్య ౨౩౫4౦౦, 

"అయిజల్ స పట్టణము 3,400 అడుగులయెత్తున నున్న 'యొకకొండ 

'మోింద నున్నది. ఇందుచే నీటి సౌకర్య మిచ్చట తక్ర్కవయైనది. దానికై 

__ఎక్క్కవధనము. ఖర్చుచేసి తగిన యేర్చాట్లు చేయంబడినవి, 
డును విడువక యిచ్చట నొక మెనికదళ ముండును, 

_అయితంపాడు 

యందలి యో నాం గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౪౯. 

"ఎప్ప 

యా నెల్లూరుజిల్లా కావలీ తాలూకా 

అయి తం వూ (6 డ్ చావా పళ్చిమగోదావరిజిల్లా తణుకు 
En 3 

తాలూకాయందలి యీానాం గ్రామము, జనసంఖ్య ౯౭౮ 

అయి తేన ల్లి _ చిత్తూరుజిల్లా చంద్రగిరి తాలూ 

కాలో నిది యొకప ల్లి, జనసంఖ్య ౧౧ర౨. ఇనుము సున్న పురాయి 

ముచ్చట దొరకును, ఆ యినుముతో నా౭గల్లు చేయుదురు, 

అయినం వూడి __ కృష్ణజిల్లా దీవితాలూకాయందలి 

యానాం గ్రామము, - జనసంఖ్య ౧ంక౧ (౧౯౩౧). 

అయిననుక గ్రా అ __ కర్నూ లుజిల్లా మార్మా_ పురం 

"తాలూకాయందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౨,౧౫3 (౧౧౯౫), 

అయిన న ల్లీ బలా గో డావరిజిల్లా అమలాఫురము  తెలూ 

కాలో ఒకపల్లె. జనస సంఖ్య 33౬3. ఇచ్చట సు ప్రసిద్ధ మయిన సిద్ధి 
వినాయక దేవాలయ మొకటి కలదు. బులుసు అచ్చయ్య పొప య్య 

“'లనంబరరగషిన ' 

స్థలము. కణము క్షేశ్వర మను మాత్రు మొకటి దీనికి ముజరా, 

శాస్త ప్రఖ్యాత సంస్కృత విద్వాం సుల కిది జన్మ 

అయి నివి డు __ చితూకుజిలా 
' | — ఉరి , 

యందలి జమికాదారీ గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౨౭౪ 

అయిన వాల్ల — 'బల్లారిజిల్లా పడి? గతాలూకాయందలి 

ఎ్రై నుము. జనస సంఖ్య ౨౦-౨౨ (౧౯౩౧). 

అ యినొ పు ర 0 __ 'మాప్పగోదావ రిజిల్లా అమలాఫ్రకం 

'కౌలూకాయందలి చర్ర్రానుము, జనాస సంఖ్య ర ox (౧౯౨ ౧) 

అ యు రా అ .___ చిత్తూరుజిల్లా 'చత్తూరుతాలూకాయందలి 

ఇగ్యానుము. జనసంఖ్య ౧౮౬౯ ( ౧౯౩౧), . 

అయిలాఫుల్యురి. _- వంగదేశయులోని అంశాల 
“తాభాలోని యొక ప ప్రదేశము. శెండుర్ర్రానుములు కలసి యీ" చేరను 

(Jo 

చిత్తూరు తాలూకా 

యూన్నారు.. ఇప్పుడు. దీనిపేరు. “ శుంగ కావో ల్ 

అయిజల్ -అయు ధియా 

' బిలువంబడుచున్న ది, ౧౮౦ ౫-వ సంవత్సరమున న నీప, దేశము ఆడవ 

లతో నిండియుం డేడిది, అప్పటి దీనిచె వైశాల్యము రోర్కోం౦ం౦౦ ఎకర 

ములు, దీనిన పె వచ్చు. వభుత్వాదాయము అప్పటికి రు 32.లు, 

పృస్తుతమున నిది ఢక్కా నవాబునకుం జెందియున్నది. దీనివలన 

నవాబునకు ఇప్పుడు ఇంచుమించుగ నొక లక్షరూపాయల యాదా 

యము వచ్చును. . 

అయీ కొఉద్దీకొ (మెక్) __ ఇతయ. విజాఫ్టుర 
వాసియగు నొక ముసల్గానుకవి, బహమనీసుల్తానగు అల్లా ఊద్దీకాహసకా 
కాలమువాండు. “మ ల్మీకత్ ౩ “కితాబ్ ఉల్ అన్వార్ * అను 

క నా (3 గృంథములను వ్రాసెను, ఇందు హిందూస్థానమునందలి మహమ 
దీయ సాధువుల చర్ని త్సము వర్టింప(బడినది, 

ల యు (డు ___ రెండవ సారో చిహ మన్వంతరము 

నందలీ ప జాపతి, వసి సిష్టునిపు క్ర్రుండు. 
ర 

అయతజిత్తు__ యాదవుండు, ల్రో ప్రాజ్యామక్రథ 
వంశీయు-డై న సాత్వత రాజాయుక్క నునుమ(డు, భజమంతునకు 

చాహ్యక యను రండవ ఫార్యయందు. బుట్టిన ముగ్గురు కుమారులలో 

నొక్క_(డు. 

అయు తాయను __ ౧ (నూ. వం) 
కులోత్ప్సన్ను (డైన సింధుద్వీపుని 

కమూరుండు, 

ఇమ్యాక్ 

కొడుక, బుతుపర్ష్లు6 డితని 

౨, (చం, వం) ఉపరిచరవసు. 

రాజుయొక్క వంశజు(డగు శ్ర తశ (శవరాజుయొక్క్ల వు త్తు, 
ఇతనికొడుకు నిరమి తు (డు, 

= 

అయుతు (డు__ (చం, వం) పుడకలోక్పన్న ౯౫, 
అజమిోథునిశాఖలో నివా( డగు జహ్ను వను రాజుయొక్క 'సంతతివాః 

డైన రాధిక రాజుఫు క్ర్రుయం, ఇతని కయుతాయు వనియు నానా? 

తరము గలదు, 

అయుథియా ___ సయామబేశమునందలి ఒక పురాతన 
నగరము, బ్యాంకాక్ నగరమున కిది రోీఅ. మైళ్ళ దూరమున. నున్నది. 

వర్తక మిచ్చట నుంచియభివృద్ధిలే నున్నది. వ్యవసాయమునకు స సంబం 

ధించిన పనిముట్ల వ్యాపార మే యచ్చట ఎక్కువగ నుండును, ౪లీం౦ ల 

సంవత్సరములకన్న నెక్కు_వకాల మిది సయాము దేశమునకు రాజధానిగ 

| నుండెను. ఇచ్చటి ప్రాచీనావశేవములు _పురాత నవస్తుసంశో ధన 
మున కెక్కు_వగ నుపయోగించునవిగ నుండుటచే వాని నన్నిటిని దీసి 

యచ్చటి వస్తు పృదడర్శనాలయమున (Museum) జాగ త్తపజిచి - 

సయాములోని 

ప్రజేశ ఎక్కువ యమొళ్వర్యవంతములగు - భాగములలో, _ అందముగల ప 
ములలో నిది యొకటి, ఇది. స్టైకమిమనరుపరిపాలనమున సన్నర్ని. 



అయో భ్ _ 

ఫూర్వపురాజులు వేసవిలో నివసించుటకు గట్టించుకొన్న మందిరము 

ననే యిప్పుడు (ప్రభుత్వకార్యాలయము గలదు, పూర్వవై భవమును 
"'చెలుఫు చిహ్నము లీప్పటికి నిం చెన్నియో కలవు. ౧M - ౧౭౬౭ 

సంవత్సరములలో రెండుసారులు చ్రాహీ జాతివారు దీనిని పాడు 

వలిచిరి, 

అయూబ్ __ ఇతండు మహమ్మదీయ పెనం బరులలో 

నొకడు. నిళ్చృలులైన దైవభక్తుడు. శాంతమూర్తి, ఈ సావూ 
బాతికిం జెందినవాండు, ఇత ని భార్య యూసఫ్ కుమూరుండేన ఎఫై 

రేముకూంతు రగు రామేహా యని కొందబునుు మనాసెస్యొక్క_ 

పుత్మిక మఖీర్ అని మజీకొందటును వచింపుదురు, ఇతండు మహా 
ధనికుండు, అపరిమిత మెన ధనధాన్య సన్భుద్ధితో 6 దులందూ౮సచుండియు 

నిత డనారతము చె వోపాసనయందు మన్నండె కాలము గడప్ర 

చుండెను. భగవంతు. డిత నిభ కీ ని బరీకీంప నెంచి యేక ప్రకా 

రములగు కస్పమలకుం బాలుచేసెను అమితధనవంతు6 డయ్యూను 

చె వోప వాతుండి కొలందికాలములోపలే మైశ్వర్యము నంతయు! 

గోలుపోయెను. చైైవనియోగంబున నిశని మహావిశాల ప్రా సాడము 

శీలం గూల నితనిబిడ్డ లాయింటి కింద బడి మడిసీరి, ఇంతటితో 

నితనిదై వభ క్తి లేశ మైనను గొజుంతవడ లేదు. అంత భయంకరరోగము 

లితని నా క్రమిం ెను, శరీర మంతయు వృణఫూరికమై. కుళ్లి 

దుర్దంధము వెడలించుచు నూరిబయట6 బజ డియుండ నితనిసమోపయున 

"కవ్వరును బోవుటక సాహసింపలై రి. కాని యితని భార్యమా శ్ర, ము 
నిరంతర మెడంచాయ  కితనిసేవ సలుపుచుండెడిది, దగ్గజి ధనము 

లేకపోన నీపతి వ్ర తౌతిలకము పర్శిశృమయాలమున ధన మార్టీ ంచి 

తన పెనిమిటిని గాపా'డెను. ఎట్టయ్యు సబలయేకచా. ! దారీ దా ద్రా్యాంధ 

కారమున నీమె వివేకదృష్టి మందగించిపోవ నొకమా టీమె ెతాను 
దుర్చోధ నములకు లొంగి తనమగనిదగ్వ( శి దైవమును వదలి 

'సెశానును గొలువు( డనియు, నాలాగు చేసినచో కష్టము లన్నియు 

చాయు ననియు నతనితో వచించెను. అంత సతయ కోపప 
పూర్ణుడై యామెను ధిక్కరించుటయేకాక శరీరము పాలో నపిదస 

నామెపని పట్టించెద నని కసరీ వెడలనడంచేను. అంత నితని నిశ్చల 

భక్తికి మెచ్చి భగవంతుం డీయనపపె - మరల నన్నుగృహ మూనెను. 

శరీరము రోగరహీత మె కాల కృమమున( బోయిన భాగ్యముకూడ 

మరల వచ్చినది, ఇతనిభార్య సాందర్యాకృతి చాల్చినది... ఆమెయం 

దితనికి ౨౬ గురు కగమారులు . జన్మించిరి, ఇతనికి భాగ్యము మరల 

. లభించుటంగూర్చి యొకచిన్న గాథ కలదు. ' ఇతనికి - రెండు పంట 

కళ్ళము. లుండెను, అందులో నొకటి గోదునులరాళి. “రెండవది 

ల చార్జీ ధాన్యరాశి, దైవే చ్పేరితములై చెండు మేఘము లేతెంచి యొక 

దాని పె బంగారమును న సియా, వేతొకదాని-పె చెండి సరీసీయు నా 

కప్పలను గప్పెన(ట, ఇతనివివయమున కురానులా నచేకస్థలములం 

-. దుల్లేఖములు కలవు, 

ల 

3౭౭ 
అయోడిను 

అయేషా. — అబూబక్స్యిక్క. కుమారిత్య మహ 

ముదుయొక్క_ 'మా(డవభార్య, ఏడుసంవత్సరముల ప్రై పాయము గలదిగ 

నున్నప్పుజే ఈమెను మహమ్మదు థార్యగం గైక నెను, ఈమెతం డ్రి, 

క్రీమెను మసామ్మదునకు ఇండ్ల చేయుట . కిష్టము లేదు, 

నుహమదు దైవాజ్ఞ ఈమెను వివాహ మాడవలసీన దని యున్న. 

దన్న ందున నొప్పుకొని పెండి చేసెను. ఈమెకు మహామ్గదువలన 

సంతాన ప్రా పా కీ ప్రీ కలిగియుండ లేదు. భ ర్రబురణానంతేర ము అలీ ఆతని 

ఫీళము నధెస్టేంచుట కొ ప్పుకొనక అతనితో అేకసు ఘోర యుద్ధములు 

చేసెను, మిక్కిలి కోపశీల యెనప్పటికిని ఆమెను అందటును మిక్కి_లి 

గుణశాలిని గనుక గౌరవించుచుండిరి. అలీ యీమెను గెలిచి ఖయిదీగ 

. క, ౬౫౬) పట్టుకొనినను అపాయము కలిగింపక విడుదలచే సెను, 

అయినను 

(శీ 
ఈ మెను మహమదీయులు తల్లీ యనియు దేవదూత యనియు 

భానించెదరు కః శ ౬౭ర-వ సంవత్సరమున ౬.28 ఏండ్ల ప్రాయ 

న మదీనాపట్టగమనం దీమె మరణించెను. 

అయోడిను _-  చేశీయభావలందు దీనికి నైల మనియు, 

అద మనియు పేరులు కలవు, శ్రీకభామలో 6 అయొకా? (Ion) 

అనంగా ఊదారంగున కర్ణము, దీనిని తయారుచేయునపుడు ఊదా 

రంగు ఆవిరి వెడలుటచే దీనికి అయోడిను అని పాళ్చాత్త్యఫావ 

లందు పేరు కలిగెను, ఇదె యొక ఉపధాతువుమూలత త్ర పము (Non- 

Metallic Element ). నె లాదివర్ణము( Halogen group )లో 

చేరినది. ' సమ్ముదృజిలమునం దిది 'ధాతవైలిదయుల ( Metallic- 

1odides) రూపమున లభించును, కొన్ని విధము "లగు సాగరీక శవాల 

ముల( See weeds నుండియు, “ముఖ్యముగా లమినారియా డిజి 

టాటా (Lamimaria digitata), లమిగారియా స్టెనోఫీల్లా ( 2. 

00122012" Stenophylla y మొదలగవాని ద్వారా సముద్ర జలమున 

నుండియు నిది తీయంబడును, ఈ శైవాలములం దిది నూతి 0.౫. 

అంళములచొప్పున నుండును, సోడియము నె లిదముల ( Sodium. 

1odides )చాపమున ' నిది కలిచే (CaliCh౭) యనయుడు చిలీ 
నూళేకారమునందును నూట ౦.౨ ల చొప్పున విద్యమాన మైయుం ' 
డును. కంఠగ గృంభు( Thyroid £120dకృలందును. నిది శ్వల్పపరి 

మాణమున గుండును. 

“ఫాగరికతై వాలముననుండి దీనిని తయారు చేయుటలో ఎండిన 

శెవాలమును శాల్సీ' అందుపలన : లభించిన బూడిద( Kelp ను 

న్ లేం గలీపీ ఉడుకంబెట్టి. అందులోని కప ప్పు చాలవటుకో -విడివడు 

పర్యంతము ఆ దావణమును. నిలువంబెట్టుదురు. ఛౌ అంత ర్రావణతాప 

నై లీదము( 1061646 in solution గల యా కేన చద్రావకమును 
గంధ కామము (Sulphuric acid తోడను, మారగలద్య్వస్థ బ్రమ్లుజిదము 

( Manganese di0xidేe)తోడను కాంగంబెట్టి ఆవిరిహాపమున 
| చెడలు అయోడీనును చల్ల నిమట్టికండలలో ౬ బట్టి ఘనీభవింపంజేయు 

| దురు, పునస్సృటికీకరణము (Reorystallization ymgw సోడి 



చ 2౮ 

యమున్నత్కితము( Sodium Nitrate )ను విడందీసినతరువాత6 చేలు | 
నట్టి మాతృద్రువముల( Mother 1iquors నుండియు, కలిచే 

( 6౭11016) నామక చిలీనూరేకారముననుండియు అయోడిను తీయ(బడు 
ను, మోది దృవములందు సోడియము ద్విగం ధకితేము( Sodium bisul- 

phate జ ప్ర పృయోగించుటవలన నది చనైలము( Iodine )ను గడ్డగ 

' నడుగున6 చీషుకా నులాగున6 జేయును, ఉర్ణ పపాకేనము (Subli- 

mation )ద్యారా ముత ప దార్థము శుద్ధి కావింపంబడును, 

సాధారణతొాపపరిమాణవముందు అయోడిను ధూసరము నలుపు 

గలసిన రంగుగల స్ఫటిక పుగడ్డలానన ఉచ్చ ధాతులా వణ్యమయు కలిగి 

యుండును, దీనివిశిష్ట గురుతు ( Specific Gravity ) ఈ x3 
అణుభారము (Atomic weighty ౧౨౭. ౧౧౪ శతాంకీఅంశము 

అం దిది కరయసను. వేండి చేయుటవలన నిది దట్టమైన, ఘాటువాొ'సనగల్క 

ఊదారంగజఆవిరీరాపమున. గాలీలో నెగిరిపోవును. 
స్వల్పముగం గర యను. 

(Ether లందును ముఖ్యముగ డ పొటాళియం నైలిదద్రావణము 

(Potassium Iodide Solutions లందును బాగుగ లీన మగును. 

ఆలా్క్కావోలు మున్న గువానిలో ేనితోం గలిపినను ఎబుప్కు నలుపు | 
పసుపు కలసినవర్షము కల ద్రావణ మేర్చడును. కర్చనద్వెగంధకిదము 

(Carbon dioxide తోడను, క్లోరో ఫారముతోడను కలిపిన 

యెడల ఊదారంస ద్రావణ మేర్పడును, 

రాసాయనికగణధర్ముములం దెది హరినము (Ch1ంrir8)ను, | 
పోలీయుండును కాని వానిక ౦కు 

మిశ్రితమై ఇది యానీకలవణముల 

ఇ (బృమము( Bromine ను 

కహ్కవప్ర ప,భావము కలది, 

నుక్సాదనమ చేయును. నైలిదములు , (104195), వై లీకేములు 
(1062163) వానిలో చాల ముఖ్య మెనవి.. _గంజి( 562002 )తోం 
గలయుటచే దట్టమగు నీలవర్ల మేర్చడును. ఈనీలవర్ణ పరివ_ర్హనము 

అయోడినుయొక్క_ గణలక్షుణపరీక్ష.ణమం దుపయోగపడును, లక్షలో 

: నొకవంతు ఉండినను. ఈవిధానమున అయోడినును గనిపట్టవచ్చును, _ 

కడుకులోనికీ 6 దీసికా నినయెడల ఇది మంటను బుట్టించు ఊప 

చువకర 'మెనవివము, కాని: సల్చ్పమాత్ర, త లల్లో కొన్ని, గృంథిరోగ 

ముల నివారణమున కుపయోగించును. పూతల కిది చాల మంచిది, 

ఆల్కౌెవోలులో గలసీ టింక్సెరు నా, అయి చీమను పట్ట 

నియ్యధు, ఉఊపద దృవనిరోధకము, కి మినాశకము,. పొటాశియము WY 
నె లీదరూపమున నిది కీళ్ళరోగము (Goitre ),. గండమాలా (5010. 

fala) వ్యాఢులందును . కడుపులో బల్ల పెరుషసట మొదలగు. రోగ |. 

ములకును, ఇెపదంశికరోగములంధునుు. 'ఆమవాతీములందును, సీసపు 

విషమును విటుచుటయందును బాగుగ పనిబేయును.. 
క 

'ెండియు అయోడిను కొన్ని అనిలీనురంగుల నిరాణమందును 

కేలావినయక రోసా ఆవ నికశా ఖాంకరములందును విస్తారముగ నుపయో. 

0 ప యడందుండరను: *“ క. ॥ 

ములు, ఫాటోగ్రా గ్రా, పుఫీల్లులు, 

నీటిలో నిదె. 

కాని ఆలా్క్కెాహోలు (Alcohol), ఈధరు 

అయోాధాన ము-_అయో ఛ్యాగాథ్ 

దీనిసమే శనయలలోే ఐడోఫారమ్ము ఐడోలుు పూతినాళక 

ప్లేట్లు నిర్మించుటకు రజత చై లీదము. 

(Silver 1044 ) విస్తారముగ నుపయోగింపయిడుచున్నది. 

అయో ధానము __ ప,నుతపు సంజూబుబేశములోని 
(Jo 

పాక పట్టణము, మాంటుగొమరీజిల్లాలో సత్త జ్ నదికి ౭3౮ మెర దూర 

మున అమృత సరం, కసూరునుండి లో ధృకావణకును బోవు పళ్చిమోత్త 

రఫు ఇనుప దారీమి (ద నున్నది. అనేక పర్యాయము లీపట్టణము, సళ్డ జ్ 

ఇెల్ల్టువలవలన నాశన మెపోవంగా తుద కచటివారు. . మహో ప ప్రయత్న 

మున నొకకొండను నిర్మించి దానిమో6ద నీపట్టణమును గట్టి 

యున్నారు, మెదానముమో(దనుండి చూడం గృత్రిమపర్వతే ముమోంది 

యీ పట్టణము మిగుల సుందరముగ 6 గన్చించును, 

అయో ధ్య __ కృవ్వజిల్లా దీవిశాలూకాయందలీ జమికా 

ఇ జ రి లి దారీగ్రామము, జనసంఖ్య ౧౧౯ 

అయో ధ్యా కా౦ డ __ రామాయణమునందలి ఆయు 
కాండలలో శెండవది, శ్రీ రామునిపట్టాఖిపేకమున కై దశరథుండు 

ప్రయత్నించుట మొడలు పాదుకాపట్టాఖి పేకమువబికును గల కథా 

భాగ మాకాండలో6 గలదు. 

అదో భ్యా సాథి వ పండిత | అయోధ్యా నాధుడు. 

అలహా బాదునగరమునందలి యొక. సుప ప్రసిద్ధన్యాయవాది. భారత 

జాత్రీయమ హో సభ( Indian National Congress )యొక ఢా. చ్కప్ర 

ధమనాయకులలో ఈయన యొక కండు, 

- అకోధ్యానాథుయ కాళీ శీర దేశపుత్రా బ్రాహణశాఖకుం జెందిన 

వా(డు, శేదారనాథు6 డనునతం డీయనతండ్రి. శీదార నాథుడు 

కొంత కాలము జూఫరునవాబుకడ దివానుగా.6 నివే, యటు పైని 

వర్తకవ్యాపారమునకు దిగెను. . ౧రరో౦-వ సంవత్సరము ఏప్రిల్ 

చెల లావ ేదిని అయోధ్యా నాథం డాగ్రా నగరమున జన్ని ౦చెను.. 

ఇతండు విద్యార్థిన నుండిన కాలమున అరబ్బీ, ఫారసీ భామలను 

చానసగ నభ్యసిం చెను. " తీకాలమున ప్రభుత్వమువారుకూడ నికే నిబుద్ధి 

రుకలత ఆలో చనానిశితత్వము 6 అసాధారణమె ముని వని ముక్త 

కంఠముతో బహీరంగముగ( (బ్రశేంసీంచిరి, 'కళాళాలవిద్య ముగినీన 

పిదప. నితండు న్యాయశా ప్రయ నభ్యసించి ౧౮౬౨-వ సంవత్సర 

మున ఆ ర్రాహే , హైకోర్టునందు న్యాయవాదిగం బ్ర బ వేశించెను, 

న్యాయవాదివృ శ్ర తియందుగూడ నితడు. . $ీష్రు కాలమనే 

గొప్ప పేరుప, పృతివ్భలను గడించుకొ నెను, కొలంది కాలమునచే, అనంగా 

౧౮౬౯ావ సువత్సర మున ఆశా గ్రా శ్యాయశ్వాస్త్రకళా శాలయందు అయా. 

చితముగనే ఆయనకు అధ్యాపకోపదవి. ( Profesoor-ship ) లభించి. . 

నది, అలవో బాదులోని ' ప్రధాన న్యాయస్థా నమందలి న్యాయాధిపకుల. 

కయోధ్యానాథు౬ డన్న నపరిమిళమగు గౌరవఖొవ 'ముండెడిది, 

mee 



అయోధ్యానాథుండు తన యేయుదిరెండవయీటనే మరణించెను, 
అతీ6( డింకను గొన్నిదినములు జీవించియుండినయెడల న్యాయాధి 

పతిపదవిని దప్పక 'యలంకరించియుం జెడివా6డు, 

సాధారణముగ న్యాయవాదుల కనేకకారణములవలన- దమ 

వృత్తి తినే యంటిపట్టుకొ ని యుండవలసివచ్చును, కాని అయోధ్యా 
నాథుని యొక్క న్యాయవాదిజీవితముమాత్ర, త మట్టు కడచియుండ లేదు, 
న్యాయవాదిగ నుండియు నతండు చేశహితకర ములగు సార్వ జనికోద్య 

మములలో6 బెక్కు_ విధముల. చాల్గూనుచుం డెడివాండు. మొట్టమొదటి 

సారి అతడు సార్వ జనికోద్యమములలోం బు బ వేశించినది విక్టోరియా 
కళాళాలా స్థాపనసందర్శమున, ఆటుపివప కండు ప పత్రికా పృచార 

'మునగయూడC (బ్ర వేశించెను, ౧౮౭౯-వ సంవళ్నరమున 6 ఇండియక్షా 

ఊారాల్ డ్ గో అనునొక యాంగ్గ దై నికష్మత్మికను నెలకొల్పి దానిని 
పెకి తెచ్చుటకయి స్వయముగ 'లక్షషాప్యములకు-సె పె వెచ్చించెను, | 

కాని యా ప్రయత్నము. సఫలము కాలేదు. కొలందికాలమున వే 

యాప త్రిక యంతరించిపోయినది. అయిన నంతటితో అయోధ్యా 

తండు. నాథుయ్ల ౧ నిరుత్భాహపడలేదు ౧౮౯౦-వ సంవత్సరమున నరం స్వార్గత్యాగమున చెనుకంజ ఇ 
యక్ యూనియకా ి ముబయొకప తి కొను సాపిం. 6 ఇండియకా యూని అను పృక్కికను స్థాపిం | జర్ట్వాచ్చైద లాయన ఒకకాలనియమము కాన్సి చిన్న పెద్ద లన ే దమ 

మరల 

చెను. ఆకాలమున పండితమదనమోహనమాళవ్య గారు పెప శ్రి కోకు 

సంపాదకులుగ నుండిరి, 

అయో ధ్యానాథు( డాదినములలో. తక్కినవిమయములపయి 
కన్నం విద్యాభివృద్ధికి సంబంధిం చినసమస్యల మై నెక్కువ యాసక్తి 

గలిగి అలహాబాదు, కలక తృొవిశ్వవిడద్యాలయ ములు చెంటియందును | 

"సెనేటుసభ్యుండుగా నుండెను, పళ్చిమో _త్తరప్రాాంత ప్రళాసనసభలో 
ఆయనయే మొట్టమొదటి భారతీయసభ్యుండు. 

దేశీయమహాోసభ యేర్పడిన మొట్టమొదటి మా౭జేండ్ల లోను 
మాత్ర మయోధ్యనాథుండు దానితో నంత జోక్యము కలిగించు 
కొనలేదు కాని ౧౮౮౭ -వ 'సంవక్సేరమున మొట్ట మొదటి కాం గౌను 

మహాసభాధ్యతంం డగు ఊమేశచంద్ర బెనర్జీ గారితో నీమహాసభా 
నిషయమునుగుజేం చి చర్చించినపీదప తయన కాం గ సున. జేరుట 

ల 
కంగీకరించెను ౧౮౮ర౯-వ సంవత్సరమున జరగవలసీనకాం ౫ సు 

లీ 
(భారతజాతీయమ హా సభ)సమా బేశమును అలహాబాదున కాహ్వానించ్చి 
శాను స్వాగత సంఘాధ్యకుండుగ నుండి వ్యవవహోరమును సాగిం చెను, 

అ ప్పటి కష్పుజే 

వనజకు నందబును కాంగ్రెసు 

నని యేకవిధముల6 బ్రయత్నించిరి, మహమ్మదీయ నాయకు6 డగు 
సర్ సయ్యదు అహమద్ ఖానుగారుకూడ.. గవర్న రుగారీకిం దోడ్చడిరి, 

నయోధ్యా నాథుం "డెన్నండును ఇజనుకం జవేసీయుండ లేదు, 

బర్యటన మొనర్సి కాంగెసు 

“బున కొనరించిననేవనుగూర్చి ఉమేశచం 

చూపీన బుద్ధికుశలత యసాధారణము, 
| యెనను, స్జశ మయినను గర్వపడందగిన దే, 

"సటి సంవత్సర పుసమాచేశ్ మునకు 

తో(దోంగులః 7 ప్రభు వ్ర సగులలాోి కాం గ్రైనుమవాసభ కాయన జీవింప లేదు. '౧౮౯౧-వ సంవత్సరము డిసెంబరునెలలో - యన్న ననిష్టము పొడమినవై. ఆంగ్లోయిండియనులుకూడ వ వారీ కీవివయ || 
| నాగఫురమున జరగిన 'జేశీయమ హాజనస భా సమావేశము సకల బోయి 

మున బాస సటయెరి, ఆయేండు పళ్చిమోత్త త్తరరా స్హ్హ్రముల గవర్నరుగా 1 
| మరలి' రాయగానే జ్వర పీడితుం డయి తుదకు ౧౮౯ ౨-వ జనవరి నుండిన సర్ ఆక్టండ్ కాల్విక్ గారు వెందలుకొని జిల్లాయుద్యోగసల | ౧౧-వ తేదీని 'కాలధరము నొంబెను, 

సుసమావేశము  జరగకుండం జేయవలయు ' | సే 

| నందలి యైజా బాద్ జిల్లాలోని. యొక పట్టణము, _ వైస్రైలు డక వ్ర కాప ప్రభువ్రహడ తక్కిన ప్రభుత్యోద్యోను. లందజతో. నామాంత్తరముగల, 'సరయూానదీక్రీరమం - దున్నది, , ఇచ్చటి! జాన్. 

ది౭౯ 

పాటు. కాంగ్రె సునాయకుల యుప న్యా'సములును, చ్రాతలును రాజ 

ద్రోవాకోరము లని భావించెను. వీరందటునుగాక నుణిక్రొండణబు 

దేశీయ ప్రముఖు లే కాంగ్సెసును నిందించుచుండిరి. ఇట్టి స్ట సితియందు 

కూడ తయోధ్యానాథుల. డశేకకన్టముల నెదురొ్క_ని ' "అయేండు 

అలవో బాదు కాం సుసమూచేశయును కడు జయ ప చదముగ కొన 

సాగించెను, ఆ సందర్భమున స్వాగత సంఘాధ్యతుయగ నుండి ఆయన 

యొసంగినయాప న్యాసమును దిలకించినచో కాం గె సుసమావేశము జరగ 

కుండం జేయుటకు పృభుత్యోద్యోోగులు కావించిన ప్రయత్నములు 
విశదపడయలవు, 

అరం ఆషిడిళం? 7 స శ ఒకసారి కాంగ్భౌ సుమహా సభలో (ట్రైవేశించినతరువాత మరల 

అలో 

వాదుసమావేశము ముగియంగానే యు _క్తరహీందూస్థా నమునం దంతట6 

చ్రృభారము సాగించెను, ఆయన కాంగగె, 

ద్రబెనర్టీగా రిట్లు నుడివిరిః 

6 కార్యగె, సును బేళమును అభివృద్ధికి "ెచ్చుటకై ఆయన 

వైచిన బెన్నండును లేదు, కాం సులో 

కాని పాటింపక నిరంతర మందజతోళ గలసీ పని చేయుచుండువా౭డు. 3 

అలవాచాదువిళ్వీ విద్యాలయ ప్ర 

నాథుని వినయమున నిట్లు చెప్పిరి, 

వై న్భాన్సలరుగా రయోధ్యా 

* విద్యావివయమాలం చాయనకు  అత్యధికమగ శ్రద్ధ ద. మూసభ 
లన్ని టికి ని తప్పక హోజ రగుచుండువాండు, ఈ సందర్భమున ఆయన 

ఆయనవిషయమున ేజాతి 

ఆయన'స స్వఖెవ మత్యు 
న్నతము ; సామర్ల ర్చ మస సందిగ్గమ్ము విజ్ఞు విజాన మనేకవిధము,) 

౧౮౯౧-వ సం వత్సరమున కాం ల సు అధ్యకు పదవి అయోధ్యా 

నాధునకు లభఖింపనుంజెను కాని 

బొంబాయికలకత్తాలవా రయినవీదప 

మ ద్రాసువారిపట్టుదలవలన, 

మదరాసువారి కంతవజుళు 

నధ్యతపదవి రాలే దనుకార ణమునుబట్టి, తుద కాయ్ండు మద్రాసు 
వారే యొకరు కాం గ్ఫెసు అధ్య లంగ "నెన్నుకొనయడిరి. ఆమటు 

ప్రాయికమున _అయోధ్యానాథు. 
డధ్యతంం డయియుం'డెడివా౭జీమో క కాని దురద్భృష్థ్య వశేమన నంతేవణి 

అమోథ్యా పట్టణము 
ఇది గోడ్రా, యను 



2౮౦ 

రోహిలొఖండ్ రయిల్వేయొక్క యొకశాఖ పోవును, 

౨౧౧ఎ౮ార, 

ఈయది హిందూ దేశమందలి మహాశ్నేతృములలో నొక్కటి, 

నూర్యవంశపురా జులకు రాజధాని, ' వాల్తీకిరామాయణమును బట్టి 

చూడంగా నియ్యది నునువుచే నిర్శింపయబజె ననియు, దశరథునికాల 

మున ౧౨ యోజనములు పొడువును ౧౦ యోజనములు 'వెడల్బును 

ఉండె ననియు పంక్తులు తీర్చినట్లు పట్టణమున విధు లుండె ననియు; 

వానిపై నీళ్లు చల్టుచుండి రనియు, నానా దేశములనుండి "పెక్కు_రువ ర్హకు 

లక్క_డకు వచ్చుచుండి రనియు6 చెలీయు చున్నది ( చాలకాం, స, 

ఇది ఊ త్తరకోసలదేశమునకు రాజధాని. అప్పటి కాలమున కోసల బేళ 

ములు కం డుండినట్లు కానవచ్చుచున్న ది, ,శ్రీరాముండు నిజధామ 

మునకు చెళ్ళునప్పు డీనగరమందలి జనుల నందజను తనవెంట. దీసికొని 

= జెళ్ళినందున నిది పాడుపడెనంట. | 

తరువాత నూర్యవం శజులటడెన బువభరాజు మరల నీపట్టణమును 

జచనాళకీర్ధముగం జేసెను, నలునికాలమున నిచ్చోట బుకుపర్లుం డను 

రాజు రాజ్య "మేలు చుండెను (మహాభార, వను, పాండవులకాలమున 

నిచ్చట మహాబలుండైన దీర్ధయుగ్యం డను రాజు రాజ్య మేలుచుం డెను. 

'చాద్ధయుగమునందుం౧నాడ నీపట్టణము. వాసి కెక్కి యేయుం 

"డను. అప్పుడు దీనికి సాశేతము అనునామము వి కేపుముగ వాడు 

కలో నుండెను. మన హీందూమక గృంథములలో అయోధ్యా, సాశేత 

నామములు పర్యాయపదములుగ వాొడినను, వొద్ధ గృంథయులలో 

రెండును వేటువేబుగం జెప్పంబడినందున నవి మొదట ఒకదానికి 

నొకటి _ తగలియాన్న సెద్దపట్టణము లెయుండనోపు ననియు6 

చ్రుముముగ నొక్కపట్టణముగ6 గలసిపోయియుండవచ్చు ననియు 

నూహింపయిడుచున్నది. బుద్ధుడు సాశేతప ట్రణమునందు ౧౯ొ సంవ: 

తరము లుండి తేనమతమును బోధించెను." జైనులమహాబుషులై న 

తీర్థంకరులలో మొదటి వాడైన ఆదినాథుండున్ను శెండవవా(దైన 

ఆకే నాధుడును, నాల్లవవాండైన అభినందన నాథుండును, 

వాంైన సుమంత నాథుండును ఈపట్టణమునందు జన్మించిరి, అందుచే 

నీ పట్టణము హీందువులకువలెనే . "ఇెనులకు యాడ “ప్పణ్యశేత్ర ము. 

జాద్ధకాలానంతరమ కాంత కాలమువలుకును నురల నీ పట్టణము పాడు 

పడినట్లు కానవచ్చు చున్నది. తరువాత విక్రృమాదిత్యుం డనువాండు 

మరల దానిని గట్టించెనంట, అత డచ్చట నా గేశ్వరుం డను శివుని 

నముందిరమును కట్టించుటయేకాక మొత్తముమోంద 3౬౦ మందిరము 

లనుగూడ నిర్మి ంచెనయట, కాని యిత. . ఉడేకాలమువాయడ్యో యేవంళీము 

వాండో శేలియకాపన్నయది. ౫-న శతాబ్టియందు గుప్తరాజులు 

కొంతికాలమువజకును దీనిని తమరాజధానిగం జేసికొన్నట్లు గాన 

వచ్చుచున్నది, సముద్రగు ఫ్తుండును (క్రీ. ఈ 300 - 3౭6) అలేని 

ఆణువ 

కుమారుడును ఈ పట్టణమందే రాజ్య మేలినట్లు మన మాహీంప 

వచ్చును], ౮-వ శేతాబ్దియందు' ఖారూ అను అసభ్యజాతులవాం డ్ర్ర 

జనసంఖ్య | 

౧౮-వ శతాబ్టిలోనో (౧౯-వ శతాద్దీలోనో కట్టింపయబడినవి. : 

అయో ధ్యాపట్టణము 

పీమాలయపర్వత ప్రాంత ముననుండి వచ్చి అయోధ్యా ప్రాంతము న్నాక్క 

మించుకొనిర(ట. వీరినిగుటించియు (గూడ నిశ్చయ మైన చరిత 'తెలీ 

యదు, వీరు నూజుసంవత్సర ములు రాజ్యము చేసినక ర్వాత వాయవ్య 

దిక్కు_ననుండి సోమవంళపురాజులు వచ్చి రాజ్యము నాకృమించు 

కొనిరి. ఇది పిదప కన్నో జరాజులయధీన మయ్యొను, వ్ జైన 

మత స్థులు, వీరితరువాత జయచం ద్రునిశాసన మొకటి కాన్చిం 

వెను, *భడి అను అసభ్యజాతివారుగూడ నిచ్చట గొన్ని సంవత్సర 

ములు రాజ్యము చేసిరంట. వీరును జైనులే, కాని వీని కన్నిటికిన్సి 

దంతకథలు తప్ప -చరిత్రాధారములు లేవు, క్రీ! క, ౧౧౯6లో 

ప.హబుద్దిన్ గోరీ కన్నో జపట్టణమును గల్చీనతరువాత నయోధ్యాపట్టణ 

మును కొల్ల గొట్టుకొనిపోయొను, తరువాత తురకల పృభుత్వమును, 

తదుపరి ఇంగ్లీ పువార్మిప్రభుత్వమును (౧7౮౫౬) వచ్చెను. ఆచరిత్ర 

వివరము 6 శాట్) అను శబ్దము క్రింద సవి'స్తరముగ వ్రాయంబడును, 

అయోధ్యాపట్టణమున్సు దానికి ఈ మైళ్లదూరమునం దున్న, 

బాద్ పట్టణమును. గలసి యొకమ్యునిసిపాలిటీ గా చేర్పజుపC 

నది. ఇప్పటి అమోధ్యయాా దానిచుట్టుపట్టుల నున్న జీర్ణమంది 

రాదులస్థలమును కొలచి చూడ పశ్చిమమున సప్పారుఘాటు మొదలు 

కొని తూర్పున రామఘాటువజకును "౬ మెళ్లోపొడు వుండును. ఇచ్చట 

౯౬ పొందూచేవాలయములును 3౬ మసీదులును, ౬ జైనమందిర 

ములున్తు 2 వైన్గవమళములును కలవు, పాందూ దేవాలయములలో 

౬3 చై వ వమందిర ములు, 33 శెవమందిరములు., ఈ (గ్రామమునం 

జొచినను శ్ర్రీరామునిచర్నిత్స సంబంధ మైన వేటువేటు 

ప్రసంగములం జాఫుమందిరములు "పక్క్కుగలవు, ఇచ్చటిమందిర ములలో 

రామ్కోట్ అనునది యొక్కువపూజ్యముగ నెంచయుడును, అది 

రామునిజిన్మ స్థల మని చెప్పెదరు. అదియు౦ గాక రాము డచ్చట 

ెద్దకోట కట్టించి దానికి ౨౦ బురుజు 'లేర్పటిచి ఒక దానిమో(దను 

నానుమంతుని మటణీయొక దానిమోదను సు గీ శ్వీనున్సి వేజొకదానిమాంద 

నై న్యాధిపళులను వానిమో6ద నుంచె 

ఈయడి 

జ 
బడి 

'దెచ్చట. 

జాంబవంతుని ఇట్లు వేజువేజు 

నయ. ఈమందిరమునకు తగిలి ఒక పెద్దమ నీదు గలదు, 

శ్రీ, శ. ౧౫౨౦ లో బొబకుచ కవ శ్రిశే నప్పు డక్కడ నున్నగుళ్లు 
©) 

పడంగొట్టించి. కట్టింపయు డెను, ౨ తప్పటిసుండియు నిందలీ కొంత 

స్థలము “కమచేవాలయస్థలమే యని హీిందువులును తమమనీదులోని 

సలమే యని మహమ్హదీయులును ఎడతెగక పోరాడుచుండి9, కాని 
| థి 

కొంతకాలము క, కీ ందట ,ప ప్రభుక్వముచారు మసీదునకును, నుందిరమున 

కును హద్దు శేర్చలిని నడుమను కంచె చేసీరి, అచ్చటి ముఖ్యమందిరము 

లలో స్వర్ష ద్వార మనునది యొకటి. ఇచ్చటనుండి రాముడు స్వర్ణయు 

నకు జెశ్లినటు. దానియొద్దనే జెరంగజేబుచేం గట్టింపంబడి జీర్ణమైన 

మసీ దొకటి కలదు, ఇప్పు డిచ్చట కానవచ్చు దేవాలయము లన్నియు 

" మ, Vi A. Smith’s Early History of India, 



అయా ధ్యాపురం-అయోని యాదీవులు వాం 
బహు బేగం అను నామెయొక్క - గోరీ ఈపట్టణమునందలీ 

చూడందగినస్థలములలో నొకటి, వారన్ హారి స్టింస్సవలన చెజుంబెట్టం 

బడి చాధప పేడినయా-మెయే యామె. ఈగోరీ కట్టుటకు నామె 
సొత్తులోనుండి మూ౭డులక్షలరాపాయ లింగీ గ్ల ముగవర్న మెంటువారి 
యధీనము వేయంబడినవి, ఆమె శ్రీః శృ ౧౮౧౬ లో మృతి 
నొంచెను. అప్పటినుండియు గోరీ కట్టుట శ్రారంభింప౧బడి శ్రీ cp 

౧౮౫౪౭ లో పూర్తి చేయబడెను, 

ఇచ్చట రామనవనమికి గొప్పయుత్సవము జర సను, అప్పుడు 

యాతి శ్పికు లయిదులకులకం "కు నెక్కు_వ వచ్చెదరంట, 

అయో భా పుర అ __ గంజాంజిల్లా 'తెక్కు_లితాలూ 

కాయందలి యీానాం, గ్రామము, జనసంఖ్య ౨౫౦, 

అయో ధ్యా రౌ ంతము __ — ఇప్పుడు దీనిని ఇద్ 
లేక అవర్. అనియెదరు. ఇది అయోధ్యాళబ్ద్టభవము, అయోధ్యా ప్రా పొంత | 
మునుగుణించి 6 జాడ క అనుళబ్దము చూడనగును, 

|  అయోధ్యాగంస్థానము _- యునై సెడ్ ప్రొనికా 

సెస్ (ప్రయాగ ప్రా ప్రాంతము లోని యొకజమికొదారీ. దీని వి స్త స్తీ ము 

B౬9 చదరపు మెళ్లు.. ఇది ఎఖిజాబాద్, గోండా, సులాకొవూర్ 

బారాబంకీ లక్నో అను నయిదుజాల్లాలలో - వ్యాపించియున్న ది, ఇది 

తాలూకు దారీ పద్గతిమి ద 'నవురకయ చేయబడిన జమికాదారీ, 

గవర్న మెంటువారికి చెల్లీ ౦పవలసిన పేప్కమ్ రు, ౫౯౦౦౦౦ లు; 

జమికాదారునకు ఆదాయము రు.౧౧౦౦౦౦౦. వీరు చ్రాహణులు. 

విరి యూలపుకుముడు. భక్తావర్ సింగ్, ఈతండు జెధ్నవాబైెన 

సాదర్ అల్లీ ఖాను (క్రీ +. క. ౧౭౯౮ - ౧౮౧౮ నొద్ద. వె న్యములో 

గజ్జపురాతుగా ప్రజేశిరది ఈ జమిక్ చారీని సంపాదింభెను, శ్రీః స 

౧౮౫౪౫౪ లో కవర్ సింగ్ చనిపోయినందున నత నితమునికునూరు 

జైన మానసింగ్ అత నిసౌత్తునకు వారసుః డయ్యెను. కాని జ్ఞా 

ప్రాంత మింగ్లీ షువాలు. స్వాధీనపజుచుకొన్న తరువాతి నీతనిజమీకా 

హరి యంతయు వారు తీసిక్రా నిరి, శీ స్థ ౧౭౨1౭ లో సిపాయిల 

విళ్లవము ప్రారంభ మెనప్పు డీఠండు ప్రజాఛాదులో ఇ దీగ నుండెను 

కాని అతనిని విడుదలచేసీ ఇంగ్లీ వారు కనుభార్యాప త్వా దులను 

రశ్నీంపవలసిన దని కోరినందున. నీతండు యూరోపియక స్త్రీలను 

. బాలురను తనకోటలో నుంచుకొని రతీంచి సురక్నీతముగ. గో చ్రానది. 

దాటించెను, తరువాత నతడు లక్నో పట్ట పట్టణములో విప్లవకారులతో 

' జేరెను, కాని మరల నింగ్లీ షువారికి సహాయు౯ై యసంఖ్యయూరో | 
పియను స్త్రీ పురు మల ప్రాణములను రశ్నీంచెను. ఆ ప్రాంతమునం దంత 

' “టను కల్గోలములు లేకుండ . శాంతి. గలుగుటకు మిగుల. సాయము. 

"చేసాను, అందుచే' నింగ్లీమవారు క్రీ, ఈ ౧౮౫౮ లో- ఈతనికి 

.. ఆతనిజమోకాదారీ' నిచ్చివేయుటయే. కాక విప్లవకారులలో.. జేరిన 

గోండారాజుయొక్కం సంస్థానమునుగూడ నిచ్చిజేసర. మహారాజా. . 

యన్న బెదురును ఒసంగిరీ, తరువాత కె, సీ యస్, ఏఐ అను బిరు 

దును ఇయ్యంబ డెను. శ్రీః క ౧౮౭౦ లో నీతండు కాలధర్మము 

సోొంద మవోరాజాూ సర్ చ, తాపనారాయణసీంగ్ శె, సీ ఏఐ ఇ 

జమికాదారయ్యెను. ఆతడు శ్రీః శ. ౧౯౦౭ లో మృతుండయ్యొను. 

అయోనియా ___ ఆసియామైనరు పశ్చిమతీరమునందు ' 

ఏజియక్ సమ్మద్రము నంటియున్నట్టియు, తూర్పున లిడియా సరి 
హద్దుగా6 గలిగినట్టియు భాగమునకు చేరు. ఇది పర్వ్యతమయమయిన 
జేశేము. ఊ త్తరముననుండి దక్నీణఇయునకు దీనిపొడువు ౯౦ మైళ్లు; 
వెడల్పు ౨౦ నుండి 30 మైళ్ళ వజకు . భీదించుచుండును, ఇది అంద 

మయి సారవంఠ మయిన జ్రాంతము. ప్రాచీన గాథల ననుసరించి 

చూచినచో కీ, క్రీ స్తషార్వవ పదునొక౦డవశళశాలిన 6 అట్టికా ) 
నుండీ గ్రీక్ లిచ్చటికి వలస వచ్చి రనియు, పండ్రెండు పట్టణ 

ములను "స రనియు వీనియన్ని టెకిని సంబంధిం చిన కార్య్భరులను 

ఈ పట్టణములవారు కలపి చేయుచువచ్చి నను ఏపట్టణమున కాపట్ట 

ణమే స్వతం, తృయుగ నుండెడి దనియు చెలియవచ్చుచున్న ది, వరక 

వ్యాపారమువలనన్ను ఓడల నడపుటవలనను, నేద్యమువలనను ఈ పట్టణ 
ములు ధనసమృద్ధము లయి వృద్ధిలోనికి వచ్చినవి, కాని యీదేశము 

లీడియారాజయిన క్రొయిసస్ నకును, తరువాత పెదీవయారాజయిన 

వైరస్నకును (క్రీ. వూ. ౫౭) - సామంతరాజ్య మయినది, 
నడుము ' నిది మరల కొంత కాలము 'స్వతం తృయుగ నుండినను, 

ెరిషియాసా మా చ్రూ జ్యమును అలెగ్గాండరు కూల. దో చోయువజకును 

శ్రీ వూ. 335౪ - 33౧) ఇది పెరిషియారాజా కి ందొధే యుం డెను, 
అసుపిదప నిది మాసీడోనియాసా మూ, జ్యమునం దంతేర్భాగ మయినది, 
అటుకరువాతను గొంతకాలమునకు అయోనియా ఆసియాయందలి 

రోమను రాజ్యమునందు జేకపోయెను,  అటుపిదప సార సెనులం దీనిని. 
వూర్తిగ విధంసము కావించిరి. ఈ కారణమున చూత నున్నను 

ఈ ప్రాంతమందు ప్రౌ,చీనసభ్య తాచిహ్నాము 'లేవియు6 గానరావు, 

తత్త సకౌత్ర్రుమున అయోనియనుసం పృదాయ మని . పేరొం 

దిన యొకవాదమున కిది మాతృభూమి, అయిదవశ తౌద్దియందలి 
ఏ"థెన్ఫు యొక్క. చక్క_నికలావి కాసమున కిది మార్షము. తీసినది, 
అయోనియాకళ ఎనిమిదవ ఏడవ ఆజవకశతాబ్దులం దు వర్గిల్లీ నది, 

.... హ్ర్రావీనకాలమున హీందూటేశమనకు మునుముందు పరిచయా 
లయిన నో గృీకులు అయోనియానివాసులు, ఈ కారణముననే పూర్వము 

హొందువ్రరు గీ వలను యవను లనుపేర. వ్యవహరించుచు వచ్చిరి. 
యవనపదము తమానియన శబ్దభవ నుని కొందజమతము, 

అయాోనియాదీవులు. — A సుచేశమునకు పశ్చిమ, 
దషీణతీరముల పొడుగున వ్యాపించిన అయోనేయనుసము ద మునందలి 

(UU) 
సప్త గీ గీకుద్వీపము లీపేరం _ ఇరంసచున్నవి, వీనిలో కార్ ప్ల వ్యు? 

ఫెలోనియ్యా జాంటి, సెరిగోలు చాల పెద్దవి, ఈ దీవులమొ త్ర తము 

వైశాల్యము ౧౧౦౦ల చ, మెళ్లు. శణీవు లన్నియు 'శొండలమయ 



3౮9 
అయోనాతహ 

య 

మైయున్న వి. ' ఇందు ద్రాకరకముల్కు ఆలివ్ బెట్లు విశేమముగం 
"బెరుంగుటవలన ఇం చేక్కు_వజనులు నివసించుచున్నారు. ఇచ్చటి 

కాలమానము సమశీతోస్ణ్రముగ నుండును. ధ్రాష , * వలోనియా 

సారాయము 

రమెగుముతులు, బట్టలు “నీయుటు' నగలు చేయుట యచ్చటి ప్ర ప్రధాన 

చ ॥ నుయిన ప పరి శేమలు 

శ్రీ సుటేశపుప్రా,వీనచారి త్ర మునం దయోనియాదివులసంగతి 
లీ 

తజఆచుగ విననగును. ౧౫౮౬-వ సంవత్సర మున కార్చు స ఐద్భిక ముగ 

చే జెనీసునకు లోేంబడిపోయినది. కొలందికాలముననే యితేరద్వీప 

_ ౧౭౯౭ న ఈదీవులు. 

ఫ ంచివారికి వశపడినవి, ౧౮౦౯'- ౧౦లో బి చ్రీటీమునే నెనలు వచ్చి వీని 

ములు కాడ వెనీసురకుణము క్రి ంద౭ జేరినవి. 

న క్ న్యాకృమించుకొనినవి.  గ్రోట్ముబ్సిటనుస ంరక్నకత క్రి, 

నీ రేడుద్వీపములు నోక ప ప్రృజాస్వామికముగ చేర్పడినవి, 

ఇవి శీ సుదేశమయున కచ్చజేయయుడినని. 

౨౩౭ ౦రంంలు. 

౧౮౬౪౮ న 

. g 2 | 
అయే న్లాతవహాసి ల్ __ సంయుక్తరా స్థముల | మైళ్లు, ఈ రాజ్యమునందు సెక్కు_నదులు కలవు, ఇవి యన్నియు 

౨౮ ౧౦, ౨౮౩౧! యందలి బశేలీమండలమున నొక తొలూకా ; 

ఉను ౭౮౫౮ ౭౯ి౨౬' తూర్చునకును నడుమ నున్నది, దీనివైళా 

లము 30౬ చ 

సనివో సికౌలీ యను సాలుసపకగణాలుగ విభజింపయణుడియున్న ది. 

దీని కుత్తరయునన్కు దూరుపునను రామగంగాసది ప్రవహించును. 

ఈ ప త్ర దేశ మంతయు మిక్కిలి సారవంత మయినది, మొ _త్తముమోంద 

నయోాన్లాశాలూకాలో నదులకన్న "వెబువుళే 

యొక్క_వగ నాధార మయియున్న వి. ఈ తాలూకాలో జనసంఖ్య 

సగటున చ, మెలు ౧-కి ౬౯౨ వంతున నుండును. 

పెళుపంటలకు ఉరి 

అయో న్లా స ట్ర అవు ___ అమో న్లా తౌలూకాకుముఖ్య . 

పట్టణ మ్దె, జాన.కాహిల్ఖండ్ ఇనుపచారికి 6 జెందిన అలిఖుర్ _-. 

బరీ చ్రాంచిె నున్నది. ౧౫(-వ కతా బ్లైయందులహాడ నీ ప్రాంత 

మంతయు నడవులతో నిండియుం డెను, ఆకాలమున క లేపా ప్రాంయలను 

'నొకతెగ్యప్కజ లీభాగమున నివసించుచుండువారు. అట్నుపె "ఫోహిల్లాల 

'శును కలేహ్రీ యాలకును యుద్ధము వచ్చెను. ౧౭ 3౯వ సంవత్సరమున 

'రోహీల్లాలు ఎక కే ప్రాయాల నోడించి యా పృ దేశమును వశేపబుకొొనిరి, 

మొదటి కోహిల్లారా జప అలీముహమద్ కాలమున అమోన్లా 

రోహిల్్భఖండమునకు రాజధానిగ నుండేను. కాని యతేనితరుచాతీను 

రాజ్యమును ఛాలించినవారు దాని నుపేవ్నీంచిరి. ,క,మక మముగ yy 
దాని ప్రాముఖ్యము శీణించుచువచ్చినది. ఏవో నాలుగైదు పళ్లెలు 

కలసీ యొకచోట నున్నట్లుగ నిప్పు డయాన్ల్గా కన్చించును, అలీ. 

| భూమిని నొనిరి, గూరిరావ సంవత్సరమునం దీరాజ్యమున ప్ర “ముహమ్మద్ రాజభవన మిష్పటికి నిందు నిలిచియున్న ది, 

సబ్బు, ఉప్పు అనునవి యిచ్చటి ప ప్కథానములయిన 

ంద ౧౮౧౫న 

జనసంఖ్య దాదాపుగ 

చ, మెళ్లు. న త యుకట పటణములు 

శాయి 

స్పెల్ - అయా వా 

అయో బాహువు —_ ధృతరా ష్ట్ర ని నూర్జురు కోనా 

రులలో నొకడు, 

అయో ముఖ ము __ భరతవర్ష మనకు దక్షిణదిక్కున 
నున్న యొక సామాన్యపర్వతేము (వా, రా, కిష్క్హింధకాం), 

అయో ముఖి __ దండకారణ్యమునం దుండిన యొక 
రాక్షసి, సీతను ఇదకుచు రానులక్షుణులు శక్రాంచారణ్యమునందు 

మతంగ్మాశ,నుమువై ఫు చెళ్లుచుండంగా నిది వచ్చి తన్ను వివాహ 

మాడు మని లక్ష్మణుని కఠోరంగా నతేయడు దాని ముక్కు, చెవులు, 

స్తనములు కోసి పంపివే సెను (వా. ర్యా, అరణ్య, స, ౬౯, 

అయో ముఖుడు __ జకచానవుండు, 

అయో నా ___ అమెరికా సంయుక్త రాజ్యుములయందలీ 

యొక రాజ్యము. దీని కుత్తరమున మిన్నెసోటాయును తూర్పున 

మిసిసిప్పినదియును, దక్షీణమున మిసౌరీయున్కు పడునుట మిసార్తీ 

బిగ్ సీ సియోక్సొనదులును గలవు, దీనిమొ త్రము వైశాల్యము ౬,౧౪౮ 8 

నీరాజ్యుము నకు పడుమటిి తూర్పు సరిహద్దులందు6 బ్రైవహీంచు 

పెద్దనదుల కుపనదులు, ఇచ్చటిభూమి మిట్టపల్ల ములు'గా నుండును, 

ఇంచె దువంతులలో నాలుగువంతులభూమి సాగుబడికి యోగ్య మయి 

మొదలు మార్చి'నెలవజకును శీతకాల మే. నడుమునడువము6 “గురియువర్ష 

ములవలన జేసవి అంత త్మ్వ, మనిపిం చదు. ఈ రాజ్యమనందలి 

ప్రైగ్భాగమున లోహములు వి కేమముగ దొరకును. వీనిలో సీసము, 

తు త్తినాగము, ఇనుమును .. ముఖ్య. మయినవి, రాకుసీబొస్తకూడ 

బిశేవముగ లభించును. ఈ రాక్షునిబొగ్గ దొరకు ప్రదేశము వైళా 

ల్యము ౧౯౦౦౦ ల చ మైళ్లు. ఈ (ప్కదేశయుననుండి (పతిసంవక్స 

రమును 2 ౦,00,000 ల టన్నులబొస్ట్ర త్రృవ్వుచుందురు. సున్నపు 

బంకమట్టి, సుద్ద విశేవముగ లభించును. అయోవా 

వ్యావసాయికరాజ్యము, ఈరాజ్యమున ఇండియాధాన్యము, గోదుమలు 

ఓట్లు విశేవముగ, పండును. వ్యవసాయమునకు6 బనికివచ్చు పనిముట్టు 

ర్యతృముల్కు _ పిండిమరలు తయారుచేయుట్క త్రవ్వి తీసిన 

యినుమను కరయి శుద్ధి చేయుట - ఇవి ప్రధాన మయిన యిచ్చటి 

పరి శే మలు, ఈ శాజ్యవమన ౧౦,౦౦౦ల మ్ల పెం రైలుమార్లము 

కలదు, ఇదికాక దాదాపు ౧;౦౦౦ మైళ్ల వజక ఎలెక్షట్రిక్క్కనూర్లమ 

కలదు. నదీమార్తములగుండా మంచివర్తకము సాగుచున్నది. విద్య - 

ఇందు బాగుగ వ్యాపించియున్న ది, ఈరాజ్యమున మూర6డు విశ్వ 

విద్యాలయములు కలవు. వ్యవసాయకళా శాల యొకటి కలదు, 

౧౮౩౩ -వ సంవత్సరమున అయోవాయందు. వలస యేర్చడినది. 

అప్పుడే మొట్టమొదటిమాజు వలస వచ్చినవారు ఇండియనులవలసనుండి '.. 



అయోవానగరము- అయ్యదీక్షి తులు 

మేర్పడినది ; థారారో౬జన ఇది యూనియనులోం చేరినది, ఈరాజ్య 
మునకు . డెన్ మోయిన్స్ రాజధాని, ఇచ్చట గొప్ప విశ్వవిద్యాలయము 
కలదు, ఈరాజ్యమునందలి జనసంఖ్య ౨౦౦౦౩,౬౩౦ (౧౯౨౦). 

అయోవానగ రము __ అచమెరకాసంయు _క్షరాజ్య 
ములయందలి యొకనగరము. జాన్సకాకాంటీః రాజధాని, 
నదిమోంద నున్నది. ౧౮౩౯లో ఈనగరము సాపిత మయినది, ఇచ్చట 

న్రేటువిశ్వవి ద్యాలయము కలదు, ఇదె అకూపారాజ్యమునకు (౧౮౨౯ 

మొదలు ౧ ౧౮౯౫౭ వజకు రాజధానిగ నుండెను, జన సంఖ్య ౧౦౩౪౪౭ ౦౦లు,. 

అ యః షా నము __ క్షనరకము. సురాపొనము చేయు 
వారికి నిచ్చట క రయగ౮బెట్టినయినును త్రాగించచెనరు, 

అయ్యం క్రి 

దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౮౨౦ (౧౯౩౧). 

అ య్య ౦ కంర __  (దొడైనుడెక్కెర) మైనూరుచేళ 
మందలి ఒకచక్క_నికొలను, వాబాబుడన్ అనుపర్వతమునకు తూర్పు 

వైపున నున్నది, దీనిచుట్టు కొండలున్తు నడుమ లంకలును కలవు. 

సీనికట్ట ౧౩౭౦౦ అడుసలపాడువును, 3 ౦౦ అడుగులయెత్తును కలదు. 

ఫా లనిలోని జలము 3౫ అడుగులులోంతుగ నుండును. సక్కె_ర పట్టణపు 

రాజైన రుక్షాంగదుండు దీనిని గట్టించినాం డని సృశీతి గలదు. ౧౩-వ 

శ్రతాబ్దియందు హాయ సలవంశపురాజు ల్రీ చెబువుకట్టను బలపలటిచిరి; 

అయ్య ౦గారివల్లి __ ౧. చిత్తూరుజిల్లా పుత్తూరు 
తశాొలూకాయందలి జమిక్ దారీ. గ్రానుము, జనసంఖ్య ౧కి... 

౨. చిత్తూరు జిల్లా పుత్తూరు 

తౌలూకాయందలి జమికాచారీ గ్రామము. జనస సంఖ్య ౨౩ ౫, 

౦ ఎ6(ట అయ్య చ్చే నా తంజావూరుజిల్లా తంజాన్రారుతా 

లూకాలోని గ్రా మము, జవసంఖ్య ౯ార౫ర. నూలుబట్ల్టల పట్టుబట్టల 

చేంతవివయమున నీయారు చృఖ్య్యాతికక్కెను. -. పట్టుబట్టలు 

నూలుతోను పట్టుతోను ఊలుతోను ేయంబడిన తివాసీలు, చిజు 
వా6ంపలు, అద్దకపుచీటీగుడ్డలు. ఇచ్చట చేయంబడును, ఇచ్చట చేయం 

బడు * కుట్టుని * అను బట్ట వి శేపుముగ పేరుగలిగినది, 

అయ్య ంశెడ్డి పల్లి __ చిత్తూరుజిల్లా పాల్మ శేరుకాలూ 

కాయందలి. యీ నాంగ్రామమ జనసంఖ్య ౫౭, 

కర్తాటాం ధ అయ్య — గొరవద్యోతక. మసపద ద్ర 

ఇామలలో పురుషుల నామముల కంతమున6 చేర ముదుంన. ఆర్య | 
| నాయనయొక్క_ ధ్రేరణమున వాసినట్లు చెప్పుకొనియూ న్నాయం ఈ 

శబ్దము అర్హ కృిందన్సు అది. కృనుముగ అజ్ఞ అయ్య శబ్ద శబ్దముల కి, దను 

బరిణమించినది. బెంచాయి క ర్థాటకమునం దీళుము జనముల 

యొక్కయు లింగాయతులయొక్క_యు . గురువులకు వాడంబడు 

ఘన్నది.. ౫౦౦ ల. సంవత్సరములకు పూర్వ ము _ర్హరకొంక ఇములోC 

అయోవా 

మహోరా వ 
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గూడ నీపదము స్వామిపేరునకుం జివర వాడ(బడుచువచ్చెను, కాని, 

తేఠు వాత అయ్యకు మాటుగ రావుశబ్దము వఇాడంబడుచువచ్చినది, 

అయ్యపదము బాగుగ లే దని రావుప దమునశే జనులు (ప్రాధాన్య 
మిచ్చిరీ. ఇప్పు డాం ధృ దేశములో (గాడ నిదియే జరగచున్న ది. 

ఫూర్వమునకం కె రావ్రశుమన కిస్పు డెస్కక ప్ర పృచారము. 

అయ నగ రి పే — కూర్పనోచావరి ఏ జెన్ఫీజిల్లా 

భద్రా దా చలము కాలూ కాయందలి రి గ్రాము జనసంఖ్య ౧౨౯. 

అయ్యధీక్షితులు 

షు, రాజులలో ₹0డవవాండగు శాహ.జీరా జే జం దు చ్ర్రునియాస్థాన 

మునం దిన యో పృక్షస్త విద్యాం సునియసలు చేరు రామభద్ర, ద దీక్నీ 

తులు. ఈయన కుంభభూోణమునకు 'సమిోపమందలి కండర మాణిక్య మను 

వ తంజావూరురాజ్యము జేరిన 

న్యగృవోరమునందు చతుశ్వేదయజ్వ యనువారివంశేమున, ' నల్లాదీక్షీ 

తులపౌ, తు లును, 

ఆక్వలాషోకూ శ్ర తమ్ము కాండిన్యగో త, మునందు జని ంచెను. ఈయన 

అప్పయ్యదీక్షీతులవారి ఫ్రాళ్ళపౌ క్ర 'కివలీలార్త ర్స వాద్య నేక గ గ,ంథ 

కరయెన నీలకంకదీక్నీ తుల వారి యొద్దను, తమకు మామ గారును కందర 

యజ్ఞ రామదీషీతులపు క్ర్రులు వై బహరృచ కాఫి 

మాణిక్య రా గానువొ స్రవ్యుండును కేబ్ద కేబకాముదీ ధాతురత్నావళీళ సద్మెగ్క ంథ 

కర్త్వయు నగు చొక్క నాధమజఖి యనువారీయొద్దను కాంలో 

ము చేసెను, ఆనందరావు పేస్వా అనునామాంతేరము గలిగిన ఆన 

రాయమఖి, త త్రీ శ్థింబక కరాయమణఖి యనువారికి సోదరుడే న భగవంక 

రాయలు తొను రచియించిన రాఘవాభ్యుదయ ము అనునాటకమునవ 

తొరికయందు ఈయనను స్తోత్రముచేసియున్నాండు. తంజాపురరాజు. 

శాహజీభూపాలు(డు శ్రీః ౧౬౯౩ ఆంగిరసనామసం వత్సర మునందు 

శాస్త్రనిద్వ్యాంసులకు దానము చేసిన శాహజీరాజప్రుర మనునామాంత 

రము గలిగిన తిరువిశలూరు( ఇప్పటి తిరువిశ నె నెల్లూరు )నం దీయనకు 

ల వృత్తులు దానము చేసెను, ఈయన తస యిస్థదై వ మగు శ్రీ రాము 

“లను తన్మగ (గ్రంథము లన్నిటియందును స్తా సోత  తృముచేసియున్నా(డు. ఈయన 

'రచియించిప గ గ్రంథములలో ముఖ్యములు ; ౧. పరిభాహేవృ త్తి వ్యాఖ్య, 

గ హమ్ము ౨, సిద్ధాంత సారము, CR జానకీపరీ 

ఇయనాటకమ ఎ శృం గారతిలక భా ణము, ౬ రామ స్త వకర్షరసా 

'యనమ్బు ౭, బొపస్తవము్యు ౮. తూణీర స్తవము ౯, 

వమ్ము 

| యోక్తీ నిష్బందము, 

' వీనియందు శృంగారతిలక భాణ మనషు 

" ప్రసాద్నష్హ 

౧౦. బాణ స్తవము; ౧౧. విశ్వగర్భ స్తవము, ౧౨. పర్యా 

౧౩౨, అష్ట ప్రాసము ౧౦, పతంజలిచరితేము, 

క అయ్యా భాణ ' మనియు' 

నామాంతేరము గలదు. దీనిని కవి తనశిష్యుం డగు రఘునాథు6 డను 

లో 

భాణమును అమ్మాల్ ఫెణ, మనునామాంతరము గ ఘటికాశతకము 

అమ్మాల్ ' ) అని వ్యవహరి౦ పండు నరాబార్యులవసంఠతిల భాణను 

నకు బదులుగా చ్రానీనట్టు వాడుక గలదు, పరి భా-ావృత్తి వ్యాఖ్యాన 



. బడును, 

రెళర ఆయ 8 నకోట 

మను వీరి గ (గృంథమునందు ఆనంద రాయమఖియొక్క- యౌదార్య మును 

గొనియాడీయున్నా రు, 

రామభ ద దీక్నితు లశిష్యులలో (స్కథానులు ముగ్గురు: ౧. సర్వ 

సిద్ధాంత చం ద్రైకాకర్త యగు శ్రీనివాసదీ కీ తుడు, చః శాబ్దిక విద్య 

త్క_ని ప, మోదనిభుంటువును, పతంజలి చరిత్ర మునకు 

ఖ్యయా గ్రా వాసీన వేంకటేశ్వరకవిి 3. రఘునాథకవియు, ఈకవికి 

ప్రభువగు . ఫ్ర కాహాజీరాజేం ద్రుండు శ్రీం 

నెపుకును రాజ్యముచేసెను. ఈ కవియొక్క_ కాలముగూడ నదియే, 
| ( రం. న స 

గా౬౮రర మొదలు ౧౭౧౧ 

అ య్య న క్రో ఈ ____ "నెల్లూరుజిల్లా కనిగిదం తాలూకా 

యందలి జమాకాదారీ గ్రామము, జనసంఖ్య SU. 

అ య్య న వల్లి — నెల్లూరుజిల్లా ఉదడయగిరీ'తాలూ కా 
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యందలి యీ నాంగ్రామము. జనసంఖ్య ౯౭. 

అయ్యనసింహుయడు జా శ్రీః కే, ౧౧౧౦ మొదలు 

కొని ౧౧౩౨౫ వజకును కరదముసేలీన శిలాహర రాజు, ఇతని యసలు 

పేరు గండరాదిత్యుండు, ఇతండు మహిమండ లేశ్వరుండు, అయ్యన 

సింహ యనునది యొకబిరుదము. ఇతేని యధీనమున మహాసామంత 

_బెళదము గల నింబదేవరాశేయు డను పురుషు డొకం డుండి యితనికిం 

బట్టుంగొమృగ వ ర్తిం చెను, 

అయ్యన హా లీ __ బళారిజలా హడగళి తాలూకా 
ఆం య “య య 

యందలి గ్రానుము. జనసంఖ్య ర౨౭, 

అయ్య నా ర్ __ సంస్కృత అన్యక్నుమనపండి 2 జనిం 

చిన తమిళభాపాపదము, ఇది తమిళదేశమందలి ఒక దేవతకు జే 

ఉత్త త్తరసాందూస్థానమున నీదేవతనుగుజీంచి ఏమియు తెలియదు, కాని 

ఆర్య, హరీహరపుత్ర తళా సం మహాళాస్ట నామములతో ్రావిడులకు 

చాగుగ పరిచయ “నటే. . శ్రానిడజేశమందుకం మెను మలయా ళేము 

నందు నీదేవత శక్కడుప్ర, పృభొరముకలదు. తమిళ దేశమున సు బృవాణ్య 

చేవునకుంబో లె మలయాళమునం దయ్య'నారుకు అనేక సం ఖ్యాకము 

లగు జేవాలయములు కలవు. మలయాళ దేశమునందు (ప్రృతిదేవాలయము 

యొక్క_ యు నైర్భకకోణమున శా స్టగుడి యుండవలయునని చేవాలయ 

నిర్హాణనిబం ధములం దొక నియమము కూడ కలదు, హరిపారపుత్ర, త 

అర్య నామములతో కం" శా స్తనానుముతో 'మలబారునం దితని 

చనెక్కు.వగం గొలుతురు, అచట నితండు క్షేత్రృపాలకుండుగ గణీంప 

పడమటికనుములయందలి యెనిమిది పర్వత శిఖర ములమాంద 

నితని చెనిమిది దేవాలయములు కలవు, పర్వతమాలికల పశ్చిమమందలి 

మలయాలీజననివాస మగు టేళశమును చాహ్య(ోప ద, ద వములనుండియ్ము 

అనిష్టములనుండియు కాపాడుట ఉప పర్య క్త క్రదేవాలయము లెనిమి 

దింటియందును ఎనిమిదె శా సమూ ఈ్తులు స్టాప్ం ౦ంపంబడి యున్నవి 

లలితవ్యా 

-అయ్యనార్ 

| మలబారునం చెక్కు_వగ పూజింప (బడినప్పటికిని తిరునెల్వేలి, తంజూ 

వూరు భాగములందును దానితో సమానమగు ప్రజానురంజనమే 
ఇతనికి కలదు. ముఖ్యముగా నచట ఇతర తమిళజిల్లాలలో పెక్కింటి 

యందువలె నితండు  గ్రామబేవతగ! గాక శ్రాముపాలక దేవతలలో 

నొకడుంగ గణింపయిడుచున్నాండు, అందుచేత నితడు భూతపిశాదా 

వృతులడై యుండును, 

_గోదావరీనదికి ఉృ్నత్తరభాగమున నెవరికి నెబుకలేనట్టియు, 

ద్రావిడదేశమునకు విలకుణమైనట్టియు ఈచదేవతకు మనోరంజకమగు 

ఉత్పతి కలదు. ఇతని అసలుపేరు శా స్ట వ్యాకరణానుసారము 

దేశశాసకుం డని దీనియర్థను, జక్కొ-క్కప్పుడు దీనిని గురువులక్కు 

జనకులకు(గూడ నుపయోగింతురు, ప్ర పంచమును వశమం దుంచుకోని 

శాసించువాం డగుటచే. శా స్టనామము ఈదేవతకు నొసంగంబడినది, 

అమరకోశమునం దీపేరు బుద్ధునకలహూడ కలదు, సంస్కృత వ్యాకర 

ఇమునం దేవివయమున కైన నుదాహరణ మొసంగవలసివచ్చినపు 

డంతయు దేవదత్తశబ్ద ముపయోగింపంబడులాగున త మిళవ్యాకరణ 

మందును శ్షబ్దభూపములకుయగాని, విభ క్షోలకుగాని ఊదావారణములను 

చూపింపవలసి వచ్చినపుడు: ఆ యుదాహరణవాక్యములందు తప్పక 

శాత్తకా (శాస్త్ర శబ్దము కర్తగ నుపయోగిం పయబడియుండినందున 

ఈ శా_స్తశబ్ద మొకప్పుడు తమిళ చేళమున మంచి పృచారముగల సర్వ 

సాధారణ-నామ మైయుండినట్లు సులథభముగ6 చెలిసికొనవచ్చును, కాని 

విశేష మేమన తమిళుల కిప్పుడు ఈ పేరన్న నంత ఆదరము లేదు, 

కాని మలబారునందు తఅచుగా వాడంబడుచున్నది. మటియు వూర్వపు 

సంస్కృృత్యగ, గంఖభ మేదియు నీదేవతను "పేర్కొ నకయుండుట 

ఆశ్చర్యము, తమిళ నిఘంటువు లితనిని శాతవాహను6 డని పేరొ_ను 

' చున్నవి. కె _స్తవళశకారంభమునందలి. శళాజ్జులలోని క క్రిమంతు లగు 
. (6--/ 

రాజులవంశ "నామ నుగుటబే శాత వాహననామము మంచి ప్రఖ్యాత 

మెనది. కాని శాతవాహనులతో నీదేవత శేమి సంబంధమో తెలియదు, 

తమిళనిఘంటువులం దితనీ కొసంగంబడిన నామములందున్సు విశిష్ట .. 

లక్షుణములయందును నిమ్న లికఖిత్తేములు జ్పీర్కాానందసి యున్నవి: 

6 కా+ర్రినామక క్వేతకరివాహనుండు శెజ్లుజయాధధారి. వూరణొా, 

పువ్ము_లా వ్రీయాండు, ధ _రృరతుకుండు, యోగి ఇత్యాదులు, 

మితని. వాహనము. కుక్కుట మితని పతాకలాంఛనము. 

గజ 

ఈపేరులను, యోగి ధర రపాలకుండు మున్నగువానిని. అమర. 

కోశమున బుద్ధుండు కాస్స ఏ యసీ పేర్కొ నయిడియుండుట లోనగు 

వానిని బట్టి యోజించిచూడ బుద్దు(డే ఇట్లు తమిళ దేశమున బూజింప6 | 

బడుచు చివరకు హిందూ జేవతరేందు చేర్ప(బడి కాలాంతరమున నతని 

యుత్చ త్తి త్తినిమిత్త మొక పౌరాణికగాథ కల్పింపయబుడెే? (చందన | 

మారి శామ్రుచిర్ర పు. రో౮౮). నని పూరో్యదాహృతనామ. . 

లక్ష కాదులను బట్టి నోపీ నాథరావుగారు నిశ్చయించుట, సమంజసమే, 

ఇట్టి ఈ చోద్యమైన దేవతనుగూర్చిన సమాచారము విష్ణుపురా 

ణము, శ్రీ) / భాగవతము, పద్మ సంహిత, అంఘమద్ భేదాగమము. ను నుప. సు. 



"భేదాగమ, పూర్వకార ణాగనుములయందుం గలదు ఇతని పుట్టుకను 
గుతించినగాథ యె టన "శీర సయుదృముభ నానంతరము అమృతము 

చెలునకినతోడనే దానిని పంచుకొనువివ యమున జేవదానవులకు 
జగడ ముప్పతిల్ల నప్పుడు విష్ణువు మోహీని యనుపేర సందర, ప్రీ 
రూపమును దాల్సి అమృక పానము కేవలము దేవతలకే లభించులా.:సన 

అసురులు దాననుండి వంచికు లఫలాసన వావి ఊట్రమొదు ఎ "సే 
కు 

పంచుచుండ వారు తమ కలహకారణను చే బొ త్రిగ మజుచిపోవునంతి 

మికు్కు_టముగ ఆ మెమాయా సౌందర్య మును గాంచి మోహీతు శి 

యుండిరి, హరుడు (శివుడు) ఆ మెను జూచి మోహికు(డె 

తప్పించుకొన జాలక యా మెను, తత్భలి 

తముగ హరీహరపుత్సు,6 డుద్శవిం చెను ( హరిహరులపు త్రయ) 

అనలగా హాఏని గూడానా, 

ot 
ఇతీనిశే ఆర్య శాస్త్ర అయ్యనా రని ఇతరనామములు, ఇది యొక 
విలకు ౧ మెన డ్రారిడ దేవత అనియు కాలా;తేరమున ఆర్య దేవతా 

గణమున చేర్చ-బడిన దనియు. గనుంఫొనవచ్చును, 

ప్రస్తుత మితండు తమిళ దేశములో, 'ర్రామములను గాపాడు. 

.శేవతగ ముఖ్యముగ( బూజింపంబడుచుండును. ఇతనిని బూజించువారు 

'చాలవటికు తక్క్కవజాతంలనారు. _ ఇతని - గుడిలోని ఫూజ నొక 

కూద్రుడు ేయుచుండును. సద్య సంహీ తానుసారము అయ్య నారు 

గుడిలో బూజ చేయువలసినవాంు' చ్రాహ్మణునకు కూద స్ర్రీయందు | 

సిశారంగవలె నుండి విడివడి యుండవలయును. 

3౮ 

జనించిన అనులోమజాతు డస పారశవు(డు. కాని తమిళ దేశములో 

తక్కు_వజాతులవారి చేం బూజింపంబడు దేవియొక్కు మజీంక తమ సిక 

రూపము లైన కాళి మున్న సవానివలె మలబారుూలో అయ్య నారా 

ట్రాహూణుల చేతనే ప్రూజింప(బకుచుండ:ను, 

అంకుమన్ భేదాగమము సత్ర ₹ెదాగమము, పూర్వకార క్ 

గమములనుండి సంగ్భహీత మగు నీవిచిత, మూ ర్రీవర్లన మె ట్లనలగా 3 
WU 

౧. అంశుమన్ భేదాగమము ;___ ఆర్యుని పద్థాసనాసీనుని జేయా 

వలెను. ఇతనికి నాలుగువేశులు $ ముందరి దవ్నీణ, వామహ_స్తములం 

అభయ వ=డనూచకములు. వెనుకటి దక్షిణ వామహ_స్రములలో ౯ 

(గృమముగ కత్తి డాలు నుండును, ఇతనికి మూండుకన్నులు. కాంత మైన 

మొగము బంగారుపసి మివర్ల ము కలిగి ఇతండు పీతివసనధారి ఆరో 

యుండవలెను. 

౨. వ్ర డనశటవలన 
అనబడును, ఇతనికి రెండుకన్నుల్కు శెండుచేతులు - దయేలా 

మున నంకరకజ్ఞ ((తమిళములో దీనికి పేరు 

పల్గ్లవములు _ భూశాక్ళత్కి మహో 

దరము, తలపైని కాటుకనలుపువెండ్రుకలు నల్లని రంగ్క తెల్లని 

యజ్లోపవీతము అనేకభూప.ణములు నుండును. - చేతులు కాళ్తూ 
షా. 

ముడుంచుకొనియుండవలెను. ఇతనిని కుక్కలు కోళ్ళు గొ శైలం 

సుప, భేదాగమము ; ,ప,పంచశాసకు( 

శాస 
వావ్ 

హస ణు అని 
ఢ 

వామహ_స్టమున _ ఫలములు, 

మొదలగువానితో ఆకుకొనుచున్నట్లు గనుపటుపవలెను, ఇతనికి 

మడన్క వర్లని యను నిద్దజు చీ యురాం డ్రు. వీరి సుందర సు'సజ్జా త 

రూపముల నితని కిరుప్తక్కల నుంచవలెను. ఇతనియెడమ్మ ప పృక్కును 
విధా పుడగు దమనకుడు ఉండవలయును. ఈ నమనకండు సహుంశః 

శా _ప్రయుకర్థ నేజకుండు కావచ్చును, 

రె వ్రూర్యకార ణాగమము : ;_-- హరునివలన ్హమోహినియంయు 

జనించినపు త్ర డను నీయాగమమునందలి విహయము ఆఅంకు మడ్ 

భేదాగమమునందలి వృత్తాంతముళో సరిబోవుచున్న ది, కాని నసుకు 

"భేదాగమమున - వచిం చినట్లు శెండుకన్నులు శండుచేళకులు - “జవ! 

యితండు నల్లగ నుండవలయు నని యిందు వ్రాయబడియున్నది, 

ఇతనిని పీకయుేని గూర్చుండంబెట్టి 'వామపాదము. పీఠము క్రైంటెకి 

వ్రేలాడుచుండులాగునను) కుడికాలిని ముడించికొని పీఠముమో 6డ 

సవా నుం చుకోొ నులాగునను జేయవలయును, కుడిమో౭కాలీమో లద 

చాచిన . యెడమమోచేయి ఆని యుండవలెను, ' కుడిజేతిలో జ" జు 

ముండవలెను. ఇదియే _వంకరకజ్ఞ. _యువకులడై, కాంత 

మైన మొగము కలిగియుండవ లెను, తలమాంది వెం డ్రుకలు నీలినలం జ వ్రు 

> 
చంక 

'ఇకనివావాచమును, 

పతౌ క*లాంఛనమునుగూడ గజమే, ఇతని, ప ప్రక్క సుందరియ గప నాక 

కన్య ఉండవలెను, మజియు నల్ల నిగుజ్జము గాన్ని శెల్లని మొద్దు గాని 

ఇరని ' వాహనములుగ నుండవచ్చును.. 

వచ్చును 'పతాకాలాంఛనముగ కుక్కుట ముండినను _ ఈండవచు ఏను, 

నా లుగుచేతులుకాడ్డ నుందు 



35౨౮౬ 

నెండియు నితనిని యోగిగను గన(బటుపవచ్చును, అప్పు డికేనిని | 
యోాగాసనమున6 గారు చుండంబెట్టవలయును. ఇతే(శు వేదాధ్యాయివ లె 

వ్రైళులందు పవిత్రృమును ధరింపవలయును. వీరాసనమునను గూర్చుం డం 

"బెట్బవచ్చును. అప్పు డిశనియు త్రరీయము ఉపవీతములాగున నుండ 

వలయును. సుఖాసనాసీనునిగను చేయవచ్చును. అప్పుడు వంచిన 

కుడికాలీపాదము ,వేలాడుచుండు నెడమకాలితొడమింద నానునట్లు Wy 
చేయవలెను; దృష్టి కుడిపొదముపె నిలిపి యుంచవ లెను, 

చెక్క_డపు వి గృహములవలన మనకు తెలీయున జే మనంగా ;_ 

సాధార ణముగ శెవదేవళల భయంక రాకృ్ళశులందువ లె నితని పొడు . 

లైన గుంగురు వెండ్రుకలు విప్పారియుండును. ఇతండు బాణ, బాణా 

'సనములను గాన్ని వంకరకజ్ఞను గాని, కొజుడాను గాని గజాంకుశమును 

గాని తాల్చి యుండును 5 నల్లనివాయడు 3 గజమున్యో గుజ్జమునో ఆరో 

హాంచి యున్నటులును, లేక శేవలము ఆసనము పే నొకొ,_క్క. 

ప్పుడు వటవృకుము, కిందను కారుచుండి యున్న టులును కాంచ 

నగును. ఇతనిగుడి *ిదురుగ కొయ్యతో గాని చీనీఇటుకలు 

సున్నృముతో గాని నిర్మింప6బడిన అశ్వని గృహములు, గజమూ రులు, 

నుటీయు నితరజంతువుల వి గృహములు నుంచబకియుండును, 

శ్రీనివోర ములం దివి వాహనములుగ నుపమయోగించు నని తలప 

బడుచున్నది. మదన్య వర్లని ఇతని ప్కీయురాండ్రు,. వీత్ర సామాన్య 

ముగ ఫూరణ్ణ, పుద్దలై (సం. పువ్యూల్య అని వ్యవహరింపంబడు 

చుందురు, 

ఇతనికి బె నమూ ర్పులందును స్థానము కలదు. ఇతని కచట 

(బ్రాహ్మ చేవుం డని పేగు. ఇతండు ౧౦-వ తీర్భంకరు డగు కీతేలా 

నాథుని యమకుండుగ నుండును. ఇతని వ యురాం డ్రును నచట 

వారి యుచితే స్థానముల నందుదుగరు. 

ఇతని 

రా 

పొవాడెరాయక్కా మదురై విరకా అని ఇతనికి ఇద్దజు నేనా 

నులు. _ ఇందు శెండవయతీ(డు ారిత్రశపురుషుడు. ( చూడుండు ; 
దఠీణ-అ ర్క్కాటుజిల్లా 7జెటీర్, సం, ౧ ఫు, ౧౦-౧౨ 39 మదురై 

వ్ర కొ ఇతర గ్రామ దేవతలలో నొకడు. వీరిలో ముఖ్యుండు కరుప్పళ్ఞా 

సామి, అయ్య నారుని జక ్ననియతనుతానుధయాూయు లగు కల్ల కు 

లీస్వామిని కుట్టిశాత్తా౯, శాత్తకా కరుప్పక్కా 

ముళ్బక్కా గుళికన్ అనునవి అయ్యనారుని సేవకు లగు కొండలు కద్ధ 

బూోజింతురు, 

రాకు, సులెపేరులు, 

(టి. యకొ, రా, ) 

అయ్య న్నలగృహో రం౦ ___ విశాఖపట్టణము జిల్లా. 

విజయనగర ముతాలూ కాయందలియినాం గ్రామము. జనసంఖ్య ౨౦, 

ల య్యున్న్న సొౌలెం — ౧. గుంటూరుజిల్లా వినుకొండ 

"శాలూకాయందలి యానాంగ్రామము. జనసంఖ్య ౭౭3, 
7 

" జ్ ర ॥ 

చి విశాఖిపట్టణముజిల్లా అన 

కాపల్లీ తాలూకాయందలీ జమికొ దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౨౭౨. 
+ 

అయ్యన్న అగ హారం-అయ్య వారిగూ డెం 

అయ్య చరి __ చిత్తూరుజిల్లా తిరు శ నితాలూ కాయందలి 

జ మె క్ స " € U మీ కొదారీ గ్రామము జన o%g ౮౭ 

వ్ల — కూర్పు గోదావరీ 

జమో౯ చారీ గ్రామము, 

అయ § పరాజుకొ తస 
nr 

జిల్లా తునితాలూ కాయందలీ జనసంఖ్య 

36౬౮ (౧౯౩౧). 

అయ్య వరాజుగళూ దెం _ పశ్చిమగో దావరీజిల్లా 

చింతలఫపూండి తాలూకాయందలి జమికాదారీ గ్రామము, జనసంఖ్య 

౧౩౦౮౯ [౧౯౩౧ ). 

కూరుతాెలూకాయందలీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౬౬౨. 

అయ్యన రెడ్డిఖా లెం౦ __ ఇెల్లూరుజిలా గవాదూరు 
య య | 

ఆలూకాయందలి జమిక దారీ గ్రాశుయు, జనసంఖ్య 33౨5౮, 

అయ్యల క హ్లా రెడ్డ వల్లి — చిత్తూరుజిల్లా చిత్తూరు 

తొలూకాయందలి యీ నాం గ్రామము. జనసంఖ్య ౨3. 

అయ్యలరాజు అయ్యల భాస ్య్రారులు టు 

వీరు జంటకవులు. శ్రీః క, ౧౭౬౯-వ సంవత్సరమున గృంఢరచన 

చేసినవారు. వీరిఛ్రూగ్యులలో నెకం డగు తిప్ప గార్యు(డు ఒంటిమిట్ట 

| రఘువీరశతకమును శ్రా సెను రాయలయాస్థానమున నుం జెను, మణి 
య 

యొక! డగు రామభ ద్రుండు రామా భ్యూదయ నును వ్రాసెను. అయ్య 

లుండు పీనయక్క_యామాత్యునకున్యు ఫభౌస్కరుండు నాగయామాత్యు 

నకును బు తలు, ఈ జంటకవులు శెట్టనుత మను కాలస్వరూపా 

దులను చెలుప్పుగృంథమును రచించిరి, ఇది కన్నడమున శెట్టయ యను 

వ్రాసిన గృంథధమునకు6 జెనుంగు, తెలుంగు రెట్టమతీము కర్నూలు 

జిల్లా యెజ్జపాలెమునకు పాలకుండునుు అహోబల క్నే తృధ రక రయ 

నయిన వేంకటరాజున కంకిత మియ్య'బకినది. ఇతండు విద్యా ప్రియుల 

ఉయినట్టుు గన్పట్టుచున్నా (డు, కామందక మను గృంథమునకుగయహాడ 

నితండు కృతిభర్త. 

జాని 
రు 

అయ్య వాండ్ల పల్లీ — చిత్తూరుణిల్లా చంద్రగిరి 

తాలూకాయందలి జమీక దారీ గ్రానుము. జనసంఖ్య ౫౬, 

అయ్య వారికంచాలడిన్నె __ కడపజిల్లా జమల 

మడుగు తొలూకాయండలీ యీనారగ్రామము. జనసంఖ్య 3౦౧, 

అయ్య నారి కో డరా రు ___ కర్నూలుజల్లా నంద్యాల 

తాలూకాయండలి గ్రామము, జనసంఖ్య కొ౨౬ 

అ య్య వారిగూడెం౦ం _ తూర్పుగోదావరి ఏజెన్సీ 

బిల్లా భద్రాచలము తోలూకాయందలి జమాళ దారీ గ్రామము, జన 

సంఖ్య ౧౧౯ 



అయ్య 

అయ్య వారినోకులపాడు కర్నూలు జిల్లా 
కర్నూలుతొలూకాయండలి గ్రామము. జనసంఖ్య ౧,౨౩౬ (౧౯౩౧). 

అ య్య వారీప ల్ల -- ౧. కర్నూ లుజిల్లా కంభంతొలూ 

కాయందలీ యిీనాం గ్రానుము, జనసంఖ్య ౨౦. 

౨. చనెలూరుజబిలా కందుకూరు 
య రగ 

తొలూకాయందలి జమిక దారీ గ్రామము, జససంఖ్య ౬౬౧. 

3, చెల్లూరుజిల్లా కనిగిరితాలూ 

కాయందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౩౪౯౫ (౧౯౫౧. 

_ ఈ కడపజిల్లా కమలాపురంత 

0 యానాం గ్రానుము, జనసంఖ్య ౨౧౪ 

ఎగ, అనంత ఫురంజిల్లా 

లూకాయందలి గ్రామము, జనసంఖ్య కర్రా, 

గుత్తితా 

౬ చిత్తూరుజిల్లా వాయల్పాడు 
అనాలో యm 

తాలూకాయందలి యీ నాం గ్రామము, జనసంఖ్య ౬౯, 

౭. నిలూరుకలా 
య య 

తె ' అ ద a . స జ లూకాయం లీ గ్రామము జనసంఖ్య ౬౬.౦ 

అయ్య నారి నొ లెం__. నెల్లూరుజిల్లా రాపూరు 

ఈలూకాయందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౬౨౨. 

౨, “నెల్లూరుజిల్లా గూడూరు 

తాలూకాయందలీ జమోకౌదారీ గ్రామము, 

ల య్య వావీ చే రు తూర్పుగోదావరి ఏ జెన్సీజిల్లా 

నూగూరు తఈెలూకాయందలి జమోక్ దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య రోరా౮, 

అ య్య వారి సోలవర ౦ __ తూర్చుగోదావరి ఏ జెన్సీ 

బలా షోలవరంతాొలూ కాయందలీ యీ నాం గా,వుము. జనసం ఖ్య ౭౬౨, 
ధం = లో 

జనసంఖ్య ౬౦౧. 

అయ్య వారిరు ద్ర దవరం౦ ___ కృష్ణజిల్లా దీవితాలూ 

కాయందలి ర్రానుము. జనసంఖ్య ౧౧౧౨ (౧౯౩౧). 

అయ్యామల్ టీజ్ __ శుళ్లపక్షుమునందలి కొన్ని దిన 

ములు- త్రయోదశి, చతుర్దశి ఫూర్జ్మిమ _ ఈదినములలో మహమ్మదు. 

ప్రయాసము చేయుచుండినంగాన్సి యెచటనైన నిలిచియుండినయగాని 

' యాహారము కైకొనపం డెడివాండు. ఈమూండుదినములకు అయ్యా 

మల్ లీజ్ అని "పేరు, ' 

అయా § శాస్త 

మూధవరావుకాలమునాంటి ్స సుప్రసిద్ధ 

గ్రామోద్యోగుల "నేర్చజుచుట, 

 అరంగ్ __ 

ఒక గ్రామము, అచ్చటికి మవోనది చాలుగుమైళ్ల వై 

ప సిద న్యాయాధీశు(డు, ఇతని కార్య రు 

నురిడును, 

ఉదయగిరి , 

్ పూనాను బాలీంచిన స సవాయి 

మద్యపర గణాలలోని శాయపూరుజిల్లాయందలి 

వారిగోకులఫాడు_ అరకు 
గ్ 

జన | 

3౩3౮౭2 

సంఖ్య ఒర. ఇది యొకప్పుడు మంచివై భవ మనుభవించినష్టలమా . 

ఇచ్చట చక్క_నికొలణకులును, మామిడితో (శృులున్కు హీందూ జైన 

మత ములకు సం బంధించినకట్టడములును, 'దేవాలయములును గలవు 

బాగేక్వరుని దేవాలయ మొకటి గలను, అటువై ఫుననుండి జగన్నాథ 

మునకు పోవువా రీ దేవుని తప్పక దర్శింతురు, 

అరంటాంగీ __ తంజావూరు జిలా 
గ 

తాలూకాలోని డివ్యూటీ తహనిల్ దారు ఉండుస్థలము. జకీ బక్ట్ర్వైలం9 
పట్టు బట్టలు, రంగుబట్టలు ఇక్కడనుండి రంగూనునకు ఎగుమతి యాగునూ, 

ఈపట్టణము మొదట తంజావూరురాజులయధీనమం దుండెనుః కొని 
పదునై దవశతాబ్దియందు పాండ్య రాజునకు నేనాని యశ రామనాథ 

పుఠరఫురాజు దీనిని స్వాధీనపజుచుకొ నెను, పదునేడవళళాబ్లెంయయె అదు 

మరల తంజావూరురాజులు దీనిని దీసికొనిర. కాని ౧౬రి౬. లో 

రఘునాథ కేవన్ అను రామనాథ పుర రాజు దీనిని మరలం దీసీకొ నెను, 

సంధిప, ప,కార మిది మరల తంజానూరురాజా నధీన మెనను ౧౬౯ాతా లో 

మరల యుద్ధము ప్రా ప్రారంభమై ఈపట్టణము రామనాథవ్రరరా జూనట్న 

మయ్యెను, ఇస్తే పట్టణము పక్కుసాగులు వీకినుండి వారికి వాదినుండి 

వీరికి మాటుచు చివరకు ౧౭౪౯ లో తంజావూరువారికిం జెం చెను, 

ఇచ్చట నొకకోట గలదు, కోటలోని దేవాలయమునందు సుకర్మ 

శాసనములు గలవు, 

బట్టు ఎ 

అర౦తుకపహదము ఎ కురు కే తృ్కమరదలి  యుకో 

బ్ర నేరు, కురు క్షేత్రమునకు నొకవై పు ఫరిహద్దుగ నుండెను. (శూరః 
శల్య. 3). 

అర __ డచ్చి ఈస్టు ఇండీస్లో నున్న లంకల “సవా 
వాము. వైశాల్యము 355 చదర ఫుమెళ్లు, జనసంఖ్య ౨౨౩౦౧౦౧౦, 

ఇచ్చటిజనులను పాపను లందురు. ఇచ్చట స్వదేశీయులైన రాజూలు 

రాజ్యము చేయుదురు. ఇచ్చట డచ్చి పృభుత్వమువారి పృతినిఖి 
లీ 

ఉండును అచ్చటిజనులు ఎం డ్రగుల్ల లు, ముళ్యపుచిప్పలు నిచ్చి ఆందుక్రర 

| బదులు ఆహార పదార్థములు పుచ్చుకొందురు. 

అరకట నె ముల __ కడపజిల్లా ప్రొద్దటూరుతకాలరా కో 
లోని గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౮౨౫ (౧౯౩౧). 

అనంతేభ రముజిల్లా తాడు ఫు ప్తి, 
అరకటి వేముల 

శాలూకాయందలి గ్రామము. జనసంఖ్య ౭౭౯ (౧౯౩ ౧). 

అ ర క్ బ్ర ఆజా బళ్నారిజిల్లా ఆదోనిశాలూకాయందలి గా మము. 

ఇచటి జన సంఖ్య రారారా (౧౯౩౧). 

అర కు. __ విశాఖపట్టణముజిల్లా. పాడ్యాశాలూ కా ఏ జెన్నీ? 

చెందిన 'జమోకొదారీ చ్రామము, ౨. ఇచటిజనసంఖ్య ౫2౨ (౧౯౩౧౫. 
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అరక్ ర ణ ము ___ చిత్తూరుజిలా నాలాజాపేటతాలూ, 
par.) య 

ళ్ ఫు జా కాలోని ఒక గ్రామము, మ చాసుసదరన రాటారె లాదారికిని దక్షిణ లో 

యిండియాలై లందారికిని ఇదె సంధిస్థానము, 

అరఖ్ __ ఉక్తరపింందూస్థానమున నున్న ఒక వ్యవసాయ 
దారుల తెగ. విరి జనసంఖ్య ౭౬ రోకిజ, వీరు మెొంత్తేముమోంద 

సంయా కృ ప్రాంతములలో 6 జాలమందె కలకు, తాము హిందువుల 

మనియే వీరు చెప్పుక ౦దురు, కాని హిందువుల యాచార వ వ్యవహార 

ములతో వీరి కంతగ సంబంధము లేదు. కరతలబేవత యను నొక 

'సర్పచేవతను వీ రారాధింతుర్వు గొ సాల నీదేవతకు బలియిత్తురు, 

మొత్తముమొ6ద వీ రొక యడవిజాతివా రని తోంచును. ఊ త్తమవంశ 

ములకు జెందిన చాహ్గ్ణు లెవ్వరును వ్ర్ర యిండ్లకు. పౌరోహిత్యా 

దులకు6 బోరు. 

అరగాడ ___ తూర్చుగో దావరియే జెన్సీజిల్లా చోడవకము 

"తాలూకాకు చేరిన గ్రామము. ఇచటిజన సంఖ్య ళో౧ (౧౯౩౧). 

అరగొ౦ డ__ చిత్తూరుజిల్లా చిత్తూరుతాలూ కాలోని యొక 

ప్లై, జనసంఖ్య ౧౯౫౯. చిత్తూరునకు ౧౪ మైళ్లు వాయవ్య మున బా;సగ 

నీళ్ల వసతి కలీషి సారనంతేమయిన భూ భాగమున కట్టబడినది, ఒకప్పుడు 

కడప కర్నూలు సుదలుగాయగల 

పోకలకు. నీ శ్రానుము మధ్యస్థానము గా నుండెను, ఇచ్చట నొక 

శివాలయము కలదు. ఈయాలయమునుగుణీంచి అచ్చటివా రొకకథ 

పశ్చిమమండలమ. లణ్య్వ్యార పురాక 

చెప్పెదరు. ఒకరాక్షునుం డీగ్రామమును మ్రింగి విన్ణుభయమున 

నిచ్చటికి శో సెండుమో (ద నున్న రాషసతిప్పవినుక దాంగకొ నెను. 

అప్పుడు విష్ణువు మూండు శివలీంగ ములను తీసికొని వానిని కాళహ_స్టియం 

దొక్క_టి తిరుపతి యందొక టీ అరనా ౧డయందొక్క_టిస్థాపి ంచెనంట, 

రాకు సు దీ మాడులింగ ములను చాంటుకొని పోలేక పస్టుపడి చశ్చె 

త్త న నంట! ఈలీంగ త్రయ మును బటి ఆంధ్ర, దేశమున నకు త్రలింగ మని 

పీరు గలిగెనంట | 

అర గో, డొమునిక్ ఖా ంకాయిస్ (౧౭౮౬ - ౧౮౫౩ )— 
యాలో 

ఖాను దేశనుందలి జ్యాతివపదార్భవిళ్ఞ నశాాస్త్రశేత్త ఇతడు 

చేఖాంశీయు ( విషువచ్చాయ -- Arc ‘of the Meridiun) కొలచుట 

యందు బయట్ (3100) అను శాస్త్రస్టానను సాయము చేసె 

ఎకోల్ పాలి టెక్ నిక్ (Ecole Polytechnique) అను క్యా 

మంగిరమునందు ౨౦ సంవత్సర ములవణకును విఫాగాత్త్మక భూమితి 

_ (Analytical Geometry ) అను శాస్త్రము నకు అధ్యా సకు(డుగ 

నుం డెను. శృమణాత్మక - అయఃకాంతత్వము' ( Rotatary magne- 

_ టకయి్ర)ను నూతనముగ , కనుంగొనినందులకు (క్రీ, శే, ౧౮౨౫లో 

_ లఅండనులోోని రాయల్ సాసయిటేవారు కాపెపర్శమును ( Copley 

1౭621) ఈతనికి బహుమతి చేసిరి, క్రీ. శే. ౧౮౩౦లో. పాక్రన్ 
పట్టణమందలి నతత్ర, శాలకు నధిపతీ) నిసుమించిరి, తరువాత. ఫ్రాన్సు 

' చేశములో 

_ శొదురసనది, 

అరకోో ణము_ అరంటికుటుంబము 
జరగినరా జ్య క్రా,ంతి( Revolution ఎలో నీతం డొక 

నాయకుండదుగ నుండెను. లూకా నెపోలీయకా  అనునత 6కు త్తు 

దేశమున కఢ్యమంం డసట ఈకని కసమృత్ మసటచేత నీతం డాకని, 
(పృభుత్వమునకు లోంబడినట్టు రాజకి శపనమును (Oath of 

allegiance) తీసి సికానండయ్యెను. (క్రీ శ, ౧౮౧ డిసెంబప, 

అయినను ఈత నియోగ్యతయు, ఈత నియంగు (పృజలకుం గల 

గౌరవమును బట్టి (సృథుత్వమువా రీతనిని శికీంపరైరి, ఈత (డు 

పెక్కు గ్కంథములు (వ్రాసెను. వానిలో స్వీయ చర్నితృయును జ్యోతి 
శా స్రుమును ముఖి ములు, 

అరజ ___ భార్లవునికన్య. ఈమె కొమార్యమును దండక 
నా 

రు 

అరబ్బము __ భారతవర్షి యదేశము, ఇది ఉత్తరమున 
పీమాలయము నంటియున్నట్టు గానవచ్చుదున్నది. ఇది యార్యులచే 
బహిీహ్క్హరింపంబడిన దేశము, ఇందు మంచియశ్వ ములు కల వని ఖ్యాతి 

యుం డేను, 

అరట్ట్రక టై —_ తూరు గో దావరిజిల్లా కాకి నాడ తాలూకా 

లోని గ్రానుమ్ు. నీనిజనసంఖ్య 3 0౬౯ (౧౯౩౧). 

అర క్ర క్ర 8 ఎ పశ్చిమనోదావరిజిల్లా నరా ఎ పురం తౌలూ 
కాలోని  త్రూకు. ఇందలి జనసంఖ్య ౧౫౦ (౧౯౩౧). 

అర౭టికు టు౦ బము__ ఈకటుంబములో జేరినజాతుల 
క దాహరణములు : అర టీ, పసుప్రు అల్లము నీలకులు, మెట్టతామక, 
క చ్చోరము, దుంపరా స్ట ము, ఈ కుటుంబమునందలి జాతు లన్నియు 

గుల ములు, వీని ప, కాండము ఛభూమియం దుండు మాలవాహీ 

(Rhizome) అనకు దుంప. దీననుండి పీ పల ఉం బయబు చీలి భూమి . 

పై శెదునును. వీనియెక్తు ఆ మాజాశుల 'సభావమునుబ ట్టి మొదట 

౨౦ - 3 0౦ అశుగులవజుకు నుండును, అరంటివెస్టై అన్నిటిలో నెక్తుగ( 

ఆకుల తొ డినులు వెడణ్బుగ నుండి మట్టలయాకా రమును 

జెంది యొకదాని నొకటి యావరించుకొని యుండును. అరటిలో 

నీతొడిమల ( డిప్పల) కూడికయే కొంశరూపమును దాల్బుచున్న డి. 
కొన్ని జాతులలో (నీళ్ళ అరటి) భూమిపై పెనిహాడ నిజమగుకాండ మేర్చ 

డుట గలదు. పూవులు ఆకుతొడిమల సమాసహామధ్యమునుండి దెబునడు 

నొకనిడివిమెన కాండ డచివర గుత్తిగా బయలు చేటును,. పువ్పకోళము 

(Calyx ) ను దళవలంకుము (౦0112) ను వేర్సేఖుగ(గాని శెండును 

జేరి యికయే నిచోళేము( Perianth )గయగాని యేర్చడియుండును. 
శెండును వేర్వేటుగ నుండుచో సామాన్య ముగ నందు మూడే సిదళము 

లుండును, కింజల్కు_ములు (Stamens) ఆయాజాతులలో నాభువటకు 

నుండును. అండాశయము. నీచము ( Inferior ) 3 అరలు గలిగి 

'మాయూజాకులభో్ జీకముగ6 గాని వీలీకలుగ6 . 

గాని యుండును. కాయలు జూతిని బట్టి విదారణ ములుగంగాన్ని అవీదార " 

కీలాగ యుండును, ర్ 



అర.టి 

అణఅములుగ6 గాని యుండును, అందు షెంజలం కొల6ందెగ6 గాని యేక 

ములుగ . గాని యుండును. ఈ భేవములనుబట్టియే ఈసటుం బము 

"పక్క్క్టుగణ ములు గను బొతులుగను విభజింపంబనుచున్నదది. అందు 

ముఖ్యమగు నవి యో శ్రందను పేరొ_న(బ కును. 

౧. అరటి (Musa) గణము 2 ఇందలి ముఖ్య జాతులు : 

( ౧) పండ్ల అరటి (Musa Sapisntum ) 

(౨) కూరఅరంటి ( Musa Paradisiaca. .) 

(3) నారఅరంటి (Musa Tezxilis ) 

౨, హెలికోనియము ( Heliconiam ) :— ఇది చిన్న అరంటి 

మొక్క_లను బోలియుండు. “పెక్కు_జాతులుగలగణము. రమ్యతకొజి 

కుద్యానములలోం బెంప(బకును, 

3. మెట్టతామర (Canna 0); ఇది పూర్వము రమ్యత 

కోొంకు "పెంపంబడు నొక ముఖ్యగణము.. 

రో, నీళ్ళ అరంటి ( Travellers palm - Ravenala Mada- 

gascarisnsis) 

ఎ, ఏలక ( Elettaria Cardamomum ) 

౬. పొలదుంప (Maranta Angustifolia }3— అరోరోటు. 

(Maranta Arundinaco1 ) దీనికి సంబంధించిన మజీయొక జాతి. 

౭. పసుపు (Curcuma 109852) మామిడల్లము (Cueuma 

amada), 55 ే 5ము(Curcuma Zodoria) ఈగణములోనిజాశులే. 

ల్. దుంపరా స్థ్థము (Alpinia Galanga ), సన్నరా వ్ర 

(Alpini, 52, 3 కళింగరా స్ట్ర్రము (Alpinia SD.) - ఇచియా 

'నీగణములోనివే, 

ఇవిగాక ఉఊద్య్వానవనములలో . రమ్యత కొజుకు చజేంప(బకునవి . 

ఇంకను పెక్కు_గణములున్సు జాతులును ఈకుటుంబమునకుం . జేరినవి 

గలవు, 

అర టి (The banana or plantain - Musa Sapien-_ 

tum :— ఇది సౌమాన్యమయుగ్న ౬ - ౧౫ అకుగులయెక్తువజుకు నెదుగు 

జాతి, కాని నలువది యడుగులవటి కదెగిన చోట్టును గలవు. 

అర(టివేళ్లు నిడివిగ శ్రౌళ్లవలె నొక లావుగ నెదు/సను. అనుకూల 

సీతిగతంలం దీజేళు నాలుగ దుగజములవ అకు చెదుగుట గలను, ద్విదళ 

శ్ర ంకక పోయినను, వాని పెని భిజకములందువలె సర(టివేళ్ళకు శాఖ లుంశక వా యినిన్ను వాన్నిం 

కొన్ని సన్నని నులీజే ళ్లుండును. 

కొంచెము వెనుకగను మూలగోమము లుండును. ఇవియె "నేలనుండి 

యాహారమును నేకరించు అంగములు. "పెద్ద వేళ్లు స్వా భా విక ముగ పల 

వలను బెటకపోయినను ఏకారణమున నైన నవి తెగినపుడు గాని నాని 
టె re, | 

శ్లీదేని రాయివంటిది' అడ్డు తగిలినపుడు: గాని శాఖలుగ6 జీలి "పెరుగుట 

గలదు, I 

(గావ పటము మాడుకు. గుత్తి కి 

_ఏీనిమోందను పెద్దవేళ్ళకొ నలకు 

పనుపు మొదలగు జూతులయందువతె చేలలో నుండుదుంపయే 

అరటిచెట్టు మొక్క నిజమగు కాండము. భూమి-పె శదిగి ఆకులను 

పెట్టుచు కాండమునలె నగపడునది (వికాండము ఆకుల యొక్క 

' తొడిమలచే నేర్చడిన_స్తంభము. 

ఆకులు సామా న్యముగ ౫-౯ అడుగులరిడివియుూ, ౧౩ - ౨త్తఅడు 

గులనిడల్పును ~లీగింయయుండును. ఏకముగ నుండు ఆకులలో  అరంటి 

యాశే మిగుల పెద్దది. 

ఫ ఛా మి యా నకాండమునుండి వి కాండము ప్రాలగు త్రి ఛూ మియాందలీ నిజమయిన కాం టీ 
న్న 

గుండా పెకి వచ్చి దానిచివరనుండి వెలువడు నిడివియైన కాయ వివర 

నుండును. ఇది మొదట నూర్థ పముఖముగ జశులుదేటీనను బరువుచే 

(కకికి వ్రేలాడును. నవూలగు త్తిలేో నందమస నెజణుపురంగు గలిగిన 

వృంతేములు ఒక దానిె నొకటి యమర్చ్పయ కీయు౦డును 

పంగలోను ౧౦-౧౪ పావులు జంటవరుసలుగ నమర్ప(బడియుండును 

ప్కతివృంతే పు 

\\ Ns ష్ 
న ఆండాశయము ఇ 

కందికి వాలినపిమ* (కనుముగ 

వృంతము లొకొ్క_కటి౫ విడిచి రాలివోవుచుండును, " వృంతిము రాలి. 

పోవునపుజే చానిపంగలోనుండు పూలు విడుచును. సామాస్యముగ 

మొదట విడుచుకొన్ని వృంతములయందలి పంగలలో నుండు ఆండు 

పూవులయం డాళశయములం మూత్ర, మే కాయల్లుగ పరిణామము నొందును 

(౨-వ పటము చూడుడు, తక్కినపూవునందలి వానిలో కొన్ని, 

(మిథునములు యండాళీయము లీట్లు పరిణామము నొందక చిన్నవిగనే 

యుండును, తక్కినవి (మగపూలు) క్రమముగ రాలిపోవును. కావున 

పూవులు పెక్కు_వంద లున్న న్వు. గెలలో కాయలు స్వల్బముగ నుండును, 

_వూవునందు రమకపత్రకులకును. ఆకర్ట కప తృములకును బదు 

లొకెకీ పెద్దవళ మున్ను. దానిలోపల నుటియుకచిన్నదళయు నుండును, 

ల కిం జలము లె: దుండును, అండాశయము 3౨ అరలు గలిగియుండున్ను 



కీజాం 

కొనకాండ చివర డిమ కొంచెము డళముగ నుండును, సామాన్య పుఅర౭టి 

జాతులలో గింజలు నామమా త్రేముగ నుండును, కొన్నిటిలో నవి 

ముదిరి మిరియప్రగింజలంత యనును. ఇని నాంటినచో మొక్కలు 

పుట్టును, 

త్న 

ఎవ పటము 

1. అండాశయము కాయగా మాటు ఫ్రూను. 

2, ఆం డాళీయము కాయగా చెదుగక కొంచె మెదిగి కాండ 

నంటిపట్టికొనియుండు పూవు. 

8. అంగాళయము రాలిపోవు పూవు. 

అరటిచెట్టు మనదేశమున ప్రా చీనకాలముననుండియు నేవ్య 
ముగ నుండె సనుఎకు సందేహాకు లేదు. ఇప్పటికిని కొన్ని చోట్ల 

వన్యస్థీతియందుల గానననను. రామాయణమహాభారతేములందు దీని 

(పశంస గలదు, హ్రైచీన-అకల్సీ,  లాటిక్, గ్కీక్ళు గృంథములలోే 

రకంటి హైందవఫలముగC చేరొ్మ_నయబ డెను. Musa Sapientum 

అను లాటిన్ “పేరునకు జ్ఞానవృక్న మని యర్థము. పూర్వకాలమున 

“సాందవబుహులః అరంటిచెట్లఫలములట దినుచు వానినీడ నుందు రని 

పాశ్చాత్త్యు లనుకొనుటచే నీపేరు గలిగాను, 

అరటితోట లిపుడు ఆసియా, ఆఫీ 

లందలి యున్ల భాగములందున్కు వానిసమిప ముననున్న ద్వీపములం దును 

విస్తారముగ6 గలవు. . పడుమటియిండియాదివులనుండి (బ్కీటివ్దీవులకు 

౧౯౨౭-౩౧-వ సం, లందు ఏంయేంట 6 ఫ్క౨౫,౦౦౦ “ల లెగుమతి 

. యద్మ్యెను, ఇండియాలో - బంగాళము బొంబాయి అస్సాము, 

బరా చెన్న పురిరా స్ర్రములం దీతోంటలు విస్తారముగ6 గలవు, చెన్న 

పడమిటి సము ద్రతీరమునను, కావేరీ గో దావరి జెల్చాల 

కా అమహురికాఖండము 

ఫుంకాజధానలో ప 

లోను _ ఈతో టలు విస్తారముగం. బెంపంబడుచున్నవి,. తెలుంగు, 

జిల్లాలలో నివి ఊ _త్తరసర్కారులందుమా శ్ర, రమే విస్తారముగ( గలవు 

ెద్దగెలలు చేయును. 

తోంటచనేలలకును అనుకాలములు. 

చోట్లను ఎఫుడు నాంటినను మొక్కలు ,బ 

ఆర టి 

అరంటిరకములను కూరరకోయు అనియు, పండ్లరకము లనియు 
_ రెండు ముఖ్యతీరగ కులుగ విభాగింపవచ్చును, కూరరకములలో ప పచ్చ 

_బొంత్క పచ్చబోంతబ త్తి తీసా బూడివబొంత్క బూడిదబొంతబ త్రీసా _ | 

ఇవి ముఖ్యములు. పండ్ల రకములలో చక్కె_రశేళీ ( కర్క_రకదలీ) 
కర్పూరచక్క_రశేళీ ( లేక గిన్నీ ), అమృతపాణీ - ఇవి ముఖ్యములు, 
ఇవిగాక కొమ్మర౭టిి ఎజ్బ చక్కి_రశేల్కీ వామనశేళీ, పొట్టి మొకరి, 

సపోటాఅరంటి మొదలగు ముబీకొన్ని రకము లేకములు అచ్చటచ్చట 

సాగనందు6 గలవు, 

అరటితో (టలను సెందుటకు మూండు ముఖ్య విధానములు 

గలవు. తో(టయందు మొక్క_లను దూరముగ నాంటి సెక్కు_సంవ 

రృరయులవజకను సెరులనిచ్చు పద్దతి యొకటి, దీనికి దేళవాళీపద్ధతి' 
చేరు, ఇందు సామౌాన్యముగ' మొక్క_లను ౧౯ - ౧౬ అడుగుల 

దూరమున జంటలుగ నాంటుదురుం మొక్క_లమధ్య తేఅచు దున్ని 

పదును నిలుచునట్లు చేయుటవలన నీరు తజచుగా పెట్టనవసరము 
లేకుండంాన్ని అసలే "పెట్టకుండంగాని సాగుచేయుట ఈపద్దతియుక్క 

ముఖ్యులకు ణము. మొక్కలను జంటరిగ ౬ -౮ అడుగులదూర మునసే 

నాటి జకటివొొందలు 3 సంవత్సర ములుమా త్ర, మే సెరుగనిచ్చుట నుజి 

యొక పద్ధతి, దీనిని “కం పెనీపద్ధతి” అందురు. 'చుటుకుగం బని చేయు 

చిరువులను వేసీ తగినంత నీరు కట్టి స్ట శ్రద్ధగం బనిచేయుటవలన "పెద్ద 

గెలలను కము ముగ వేయునట్లు శేయుట్ యీపద్ధతికి మఖ్యలకుణయు, 
పీల్కు_లను ౧౦ - ౧౨ అడుగులదూర మునమా త శ్రమే ఒక్కాకటిచొప్పున 

నాంటి కొంచె మించుమించుగ చేశవాళీప పద్ధతిలోవ లెనే సాగు చేయు 
| మధ్యమపద్ధతిగూడం గలదు, 

అర(టితోంటలు జీస రంతగా లేని వండలీనేలలందు పాగసగ 

'నెదుగును, ఆకులలముబు -నీకుటవలన నేం దియపదార్గము “హెచ్చుగ 
నుండు నెజ్టమన్ను గల కొన్ని కొండలోయలలో (గాడ నర(టితో (టలు 

భాపగ నెదుగుచున్న వి, తేగినంత నీ తున్న యెడల పాటిచేలలో నివి 

కగినంతయెరువు, నీరును లభించుచో కడమ 
రకముల నీలలలోయహాడ నీరో(టలను 'బెంపవచ్చును, సామాన్యముగ 

కం పెనీపద్ధతి నీరు వడియు దంప నేలలకును తక్కిన రెండుపద్ధకులును 

అరంటితోంటలను నాటుటకు సామాన్యముగ కీత కాలమును 

(నవంబరు - జనవరి), తొలకరియు. (జూ౯ - జూలై ) అనుకూల. 

మగుకాలములు, కానీ తగినంత నీరు లభించు చోట్లనుు ఇనక చేయని 

మ, గుకను, త్వరలో. గెల 

వేయురకములుమా త్ర, తమే నాటయబడు కం ె నీతో టలకుమ్మాల్ర, మె 

తొలకరి అనుకాలయుగ నుండును. ఆలస్య ప్రురక ములక్రును, దేశవాళీ 

మధ్యమపద్ధతులకను, శీత కాలమే యనుకూలము. 

కం పెనీతో(టలను వరితో మార్చి vy సంవత్సరముల కాక. 
“సారీ నాటవచ్చును, తోయను దీసిచేసి నచోట మరల నరంటితో(టను 



అతరోంటి 

వేయు లోపల నెన్నిసార్దు వరి సాగుచేసిన నంత మంచిది. ఈకల 
మున వరితరువాత మెట్టదుక్కి యవసరమస నూవు మొదలగు _పెరులను 
బెక వరికో౮తకు ముందు  తొణుకు ? జట్లజనుము, “పెసర్క మినుము, 
పిల్లీ పెసర మొడలగువానిని "పెట్టుట మంచిది. తోంటచేలలందు మిర్చి 
కంద్క పెండలము పసుష్పు కూరగాయలు మొదలగవానితో నర(టి 
తోంటలను మార్చి. సాగు చేయవచ్చును, 

దంపచేలలందు "పెంచు కంపెనీతోంటలలో అరటిని వ్ర లక 

ముగ నే నొాంటందగును, కొని శీత కాలమున నాంటునపుడు దంప'నేల 

లందును, తోట ేలలందునుగూడ నీముక్క లమ్య ఉల్లి నాటుట | 

గలదు, దేశవాళలీతోంటలలో నర (టి మొక్కల నూడ్చి మధ్యమధ్య ఉల్లీ, 
దనియము పనుపు, సెసర్క అనుముదోస మొదలగువానిని మొదటి-సంవ 
త్సరము సాగు చేయవచ్చును, సామాన్య మయుళ బత్తాయి నారింజ 
నిమ్మ, కొబ్చెర 'మొదల పతోంటలను నాంయ6దలంచినచోట్ల హెందట 

నరంటితోంటను పెంచి క-వ సంవత్సర యునశోో రో-వ సంవత్సరము 
ననో ఆఫలవ్భ కు ములను నాటి 

మొక్క_లను దీసీవేయుందురు, 

తోంట చేయు నేలను వెనుకటిసస్యమును గోసిసప్పటమం కియు 
౮-౧౦ చాళ్లు శారు దున్నవలెను, "నేలను సుకగముగ సపెలు 

విటువ(గలుగుచో నట్లు చేయవచ్చును. దున్ఫినశీలపి . మొక్కో_లను 
నాటుటకు ముందు పశువులను గాని గొ గ్రైలను మేశలను గాని 
మంద గట్టుట మంచిది. తగినంత పశువులయెరువునుగూడ వేయవలెను. 
శీతకాలమున నాంటుతో./ులను చీల యారు టాలస్య మగుటచే, 
ముందుగ దున్నకుండంగ నే మొక్కలను గోతులు దీసి, నాంటుట 

గలదు, అట్టివోట్ల చేల ఆరినపిమ్మట మధ్య సపెల్లు విజుతురు ; లేక 

దున్నుదురు. 

ఆయాపద్ధతులలో మొక్క_లను నా(టునూరము 'పెని నూచింపం 

బడెను. ఈ క్రింద ఆయారకయులను ఆయాపద్ధశులలో చా యుందగిన 
దూరమున్కు అట్లు నాంటినపుడు ఎకరమునకు . పట్టు మొక్కల. 

సంఖ్యాు వివరింప6బడును;__ 

అడుగులు మొక్కల సంఖ్య 
కంపెనీ పద్ధతి ౬ వామనశేళీ ౧౨౧౦ ఒంటి 

౬వీ _చక్కెరశేళీ 

(౧౦ లీరకులు వామనశేళీ | ౧౦౦౦ 

22 బొంత్క కర్పూర) _. 
(౧౧ లిరకులు) చక్కెర కేళీ | ౮౨౬ 3 

౮౨. బొంత, కర్పూర  . 

(౧౨ లింకులు) చక్కెర శేళీ ౬౧ 33. 

అఏ యెదిగినకొొలం యూ అరటి 

మొక్కు 

వ్రై౯ా౧ 

మధ్యమపద్ధతి ౧౦. పు) 9౬ 
గ 49 అమృత పాణీ, బొంత 

౧౧ | 99 3౨౬౦ 39 

౧ 9 కె 0X 9 

జేశవాళీపదతి ౧ర బొంత, అమృత పాణీ రెండేసి యఖ | ౨౨౨ కర్పూరచక్క_ర కేళీ = మొక్కలు 
౧౫ 99 ౧౯రీ ,, 
౧౬ 99 ౧౭౧ 99 

మొక్కలను నాయటుగోతులను నాటుటకు వారముపదిరోజులు 

ముందుగ6 దీయవ లెను. కం పెనీపద్దతిళే తగినంతలో6కుగ దున్ని నను 
1 

. పైలువిణిచినను గోతులు పిల్కు_ల దుంపలు పట్టుటకు సరిపడునంతంత 

యున్న చాలును. సొమాన్య ముగ ౧ అడుగు లోయ వెకల్పు నుండ? 

దగును. మధ్యమపడ్డతిలో ౧|- ౧5 అడుగువెడల్పులో (తుగల గోతు 

లును తీయవచ్చును. చేశనాళీపద్ధతిలో ౧9 - ౨ అడుగలలోంతు వెడ 

- ల్పునుగల గోతులను దీయ (దను, 

అరంటితోంటలలో సామాన్యముగ నూదపిల్క_ లనియుు అల్లీ 
' పిలు. లనియు శందుతర గతుల పీల్ము_లు బయలు దేటును, నూడ 

పిల్క_లు నేలలోనుండి బలముగ పెకి వచ్చి చుబుకుగ నెదుగును, 

౧-౩ నెలలలో నే ౨ - రో అడుగు లెదుగును, ర - A అడుగు లెదిగినను 

_సన్నముగ(౨- 3. అం, వెడల్పు)చే యుండు ఆకులను గలిగె 
యుండును. (3 = వ పటమును జూడుండు ), ఇట్టి పిల్యాలదుంపలు 

వెంక్కాకుం దగినంత పరిమాణముగలిగి విస్తారముగ వేరుపోసియుం డును. 

తగుదుంపలం తేలి దుంపల కంటియున్నను త్వరలో నే స్వతరిత్ర 
జీవనము నారంఖిం చును, అల్లి పీల్క.లు మొదటనుండియు నెడల్పుగ 
మండు ఆకలను పెట్టి మెల్లంగ నెదుగును, ౨-ర అడుగు లెదుగుటక్రు. 

\ 



చణ 

5ి_౮ో చఇెలలకు నెలగా పట్టును, క్నిదుంపలు మొకో_కుం దగినంత | 

: పెద్దవిగ నుండవు. వేళ్లును స్వల్పముగ నుండును. ఇ తల్ఫీదుంపె 

చిక్కు_వగ నాధారపడి పెరుయును. విడందీసి నాటిన పుకు త్వరలో 

నాటుకొని బలముగ నెదుగవు. చాల ఆలస్థ యుగ. గెల చేయును. 

కావున నాంటుటకు నూడపిల్బ్కు లసే యోంచుకెనవలెను. శీతకాలములో 

౧49 ౨ నెలలవయ సుపిల్క_లను, ఇంద కాలమాన (తొలకరిలో) ౨-౩౨ 

పీల్కు_లను నా6టవ లెను, దూర ప్ర, దేశములకు. గొనిపోయి 

నాటుటకు 3 -౪ ఇలలవయసుపిల్క_ లను కాలము. పీల్క_లకును వాని 

_ నెలలవయ స 

దుంపలకును బెబ్బ దగులక[కుండం వీసి సాధ్యమయినంత వెంబ నె నాయ 

నెను. నాంటకముందు ప్రాళత్ వేళ్లను మొదలంటం గోసీవేసినచో 

మరల త్వరలో కొత్త వేరు పోయును. పిల్క లతలలనుగూడ ౧త్తి - ౨ 

అడుగులయొత్తున నజకివేయవలెను. కొన్నిచోట్ల పిల్క_లను దీసి 

దుంపలను ౨ - ర వారములవజుకును ఆరనిచ్చి పిమట నాటు ఆచారము 

గలదు. ఆటికుంసలనుండి కొ తబోడు బయలుటబేణి 
నా \ Jo 

యుండుటచే ఇల చేయు టాలస్య ముసను, 

చెరుంగవలసీ 

నాటుటకు ముందు గోతులలో శరువు వేయ నగత్యేము 
లేదు,. కాని జేశవాళీప ద్ధతిలో నిట్లు వేయ ఆహారము చాలచోట్లం 

గలదు... బాగుగ నారినగోతులలో చాగుగ నెండిన ె నుంటితో. పిల్కా 

లను. నావ లెను, నా టినపిమ్మట వానిచుట్టును మంటిని బిగియ( 

ద్రొక్కా నీరు పోయవలెను, ఈశేమ ఆరినవెనుక మరల నొకసారి 

విషయ. (ద్రొక్కుట మంచిది. విమ్లుట కాలస్టితిని బట్టి నీరు పోయుచు 

రావలెను. మొక్క బ్రతికినపిమ్మట బోదులాదీసి “నీరు కట్టవచ్చును ; 

లేక తోంట నంతేటిని మళ్లు గట్టికానిి కట్టకకాని ; తడుపవచ్చును. 

కావున నిందువలన పదు చెక్కు_వయ్యి మొక్కలకు హాని గలుగ 

పండ జూడవలెను, మొక్క లెదుగుచుండంగా తోటలలో కలుప్రు 

పిరుంకుండ గొప్పు (త్రవ్వి నడ్డి గాదములను లాగిచేయవ లెను ; "లేక 

ఆంతరకృషి. వేయవలెను. 

_ తొలకరిలో నాటు కం పెనీతో (టలలో మొక కీలు బ్రదుక6 

గ నే యుకసారి యెరువు ( నొక్క ౧-కి 2-౧ పౌను ఆముదిష్పపిండి 

గాని వేరుసెనగపిండి గాని దానికి సమానమగు సత్తువ చేయు ఏమో 

నియా సల్ఫేటు మొడలగు వేటు ఎరువును గాని) 

మూరిండుదూరమువటబకునువేసీ గొభ గొప్పు ల్ని 
షడొల చ 

(= 

న్ న్వి (పతిరెం డువరుసలమధ్యను 

కాల్వలను (దువ్వి వానిమధ్య పోయవలెను, మటే రో-౬ 

వారము లయినవి మట మరల మొక్కకు ౧ = 0 పౌనులపిండిచొప్పున 

మరల, లెక్క. చూచి "ెడల పె నంతటను చిల్లీ పారలతో శ్ర (త్రవ్వి? 

కాల్వలను కొంచెము 'భోయుచేసియు నుంటిని సపెడలె మె జోేయవలెను 

వర్షాకాలము ముగిసినపిమట 6 గాని యాలో ఫుగ తగినంత వర్ష ము లేని 

'_ యడలలాని శోయలా*. ద్రున్విన కాల్వలలో నీరు కట్టురురావలెను, 

బాగుగ "పెంచినతోయలు డిసెంబరు జనవరినెలలలో గెలలువేసీ మూర్చ 

ఏప్రిల్ నెలలలో ప పంటకు వచ్చును, 

నెక పిల్కయు, 

మొక్క చుట్టును 

ఆరంటి 

శీత కాలమున నొంటుకం పెనీతోంటలలో మొక్కలను నాటు 

కొ నువఆకును ఎెని చెప్పివట్ల టు పో6ంతనీటివల నను, పిముజ నీరు కట్టియా, 

“'పెంచుచు మధ్య నాంతేగకృ్ళషి చేయుచు తొలక రెపజుకును పంనుచు 

రావలెను, సాధ్యమయినంతే తక్కు వనీటి నే కట్టి "పెం-చవ లెను. 

తో"లకరించచినపిముట తేగినంతేవర్ష ము గురిసిన నెనుకం గాని నీరు కట్టి 

కాని, తో౭టను పారలతో మరలి గొట్టి, మెని. చెప్పినట్టు శెండుసార్లు 
వేయు నెరువును ఒకేసారి వేసి సరుసలమధ్యను కాల్వలను దీసి 

యామంటిని పెడలపెం బోయవలెను. బాగుగ 'పెంచినతో(టలు జూలై 
చనం బరుగాలలలో “గెలలు వేసీ అక్టోబరు డిసెంబరు నెలలలో 

చెంచినతో (టలలో మరల తొలక 

రించువటికును గెలలు సంటకు స ) చ్చుచు నేయుండును, 

పంటకు వచ్చును. అ శ్రద్ధగం 

మధ్యమపద్ధతిలో ను, దేశవాళీపద్ధతిలోను తోటలోనిపదునును 

దుక్కి_వలనణే సాధ్య మయినంతవజకు “కాపాడుచు వేసవిలోమ్మాత్ర, 
మప్పుడప్పుడు తడుపఫుచురావలెను, తొలకరిలో నొకసారియు, క 

కాలమున నొకసారియు పశువులయొరు వున్కూ బూడిదనుమా త త్రమే వేయ 

వలెను. ఈతో టలలో సామాన్య ముగ సంవత్సర మా పొడుగపను గెలలు 

వచ్చుచుండును, తెలకరించిన ౨౩ నెలలవటికుమా త్ర ఘు గెలలు 

తక్కు_వగ నుండును. 

కార్చీతో టలకు పిల్క_లను వదలందలంచుచనోో తొలకరిలో 

నాటిన కంపెనీతోంటలలో మరల తొలకరిం చినపిమ్తట బయలు చేటు 
బలమెనపిల్క_ నొకొ్క్కళ_కదానిని వదలవలెను. శీతకాలమున నాంటు 

తోటలో డిసెంబరు జనవరి నెలలో నొక్కా_కపిల్క_ను వదలవ లెను, 

సెప్టెంబరు నెలలో 

జనవరిలో నొకపిల్క యు వదలవలెను. బేశవాలీ 
తోంటలలో నిట్లు రెంజేసి పిల్క_లను వదలవలెను, 

మధ్యమపద్ధతిలో తొలకరిలో నొక పిల్కు_యు నె 

అరఃటితోయలలోని యెొండువొరుగును వర్షాకాలము నం గోసి 

వేయవలెను. ఎండకాలమున న్లె యుండనీయవలెను. ఇదె బొంద 

లకు ఉడుకు తగులకుండ కాపాడును, గాలలను నజకి వేయునఫుడు 

సా మాళ స చెటాన గజమెత్తున నికట యాచారము, ఇట్లు నజికి 

వేసినభాగములను చిన్నచిన్నతునుకలుగ నటికి ఆరంటితోంటలలో 
నాకాల్వలలో నే యుంచి తొలకరిలో పెడలమోింద పటిచి మర్శల 

కాల్వలను లోంకుచేసి చెని మంటిని బోయవ లెను, కాల్వలను త్ర త్రువ్వని 

మధ్యమ జేశవాళీపద్ధతులలో నీచెత్తను కప్పుటకో మధ్య నక్క_డక్క_డ 
నొకకాల్వను శ్రే శృవ్వి అందువై ఏ కప్పవలెను, తేలలు నజకలా మిగులు. : 

బొందలను వానిదుంపలను తొలకరి మొదలు _ ఎండలు ముదురువజు 

కును. నెప్పటిక ప్పుడు శృన్విచేసీ ఆగోతులలో చెరువును మంటిని బోసి. 

కప్పవ లెను. ఎండకాలమున వీని నై యుం చినయెడల నవి కొంత 
వలకు డానిషిల్క_ లకు లేమ న్ సంగి కాపాడును. 

పడిపోకుండ బోట్లు. 

_జేయవలసినమజేయొక్షపని, . 

గెలలు పెట్టుట. 'అరంటితో ంటలలో. 

సామాన్యమున ' ఇెండువదుళ్లను కొంత 



అలంటి 

యెత్తున శ్రాటితోం గట్టి వానిని చెట్టున కెదురుగ బోటు పెట్టుట 
ఆచారము కాని గాలివీచుచో నీబోటుననుండి చెట్టు తప్పించుకొని 
పడిపోవును ; లేక బోటు పెట్టినచోట విజిగిపోవును. ఇంతకం కె, 
కొంచెము లావుపాటివెదురును గాని యే చేనికొయ్యను గాని, గల 
"కదురుగ చేటనాలుగ చేలలో ౧౨, ౧౫ అంగుళములలో(తుగ నాంటి 
దాని ఫాగమునకు గలయొక్క_ కాండను అది (క్రిందికి వంగినచోట 
కొ బ్బెరనార తా,టితో గట్టిగ కట్టుట మంచిది. 

.. అరణటితోయులకు వేయంవగినయెరువులనుగూర్చి కైని స్వల్ప 
ముగ వ్రాయయు డెను. సుమారు ౨,౦౦౦ పౌనులబరువుగల అరటి 

గెలల. నిచ్చు కర్పూరచక్కెైరశేళీతోంట యొక యొకరమునుండి 
౧౮౭ పౌనుల నత్కిజనిన్తి ౬ం పౌనుల స్ఫురత్సం చాన్లు జనిదమును, 
౬.౯౦ పౌనులపొటాషును దీసీకొను నని లెక్క_ వేయ(యబడెను. పొటాషు 
"హెచ్చుగ తీసికా నంబడినను ఈచదేశయున చాలెేలలలో నది తగినంత 

గలదు. కాని మరలమరల నొకజశేచోట తోంటలను వేయుచో నిది 

చాలక పోవచ్చును. సామాన్యము? చేలలో లోటుపడునది నత త్రజెని 
కావుననే పెకి కంపెనీఅరంటితోంటలకు చేయందగిన యెకుస్రంలో 
తై లపిస్ట్రములుకు, ఎమ్మాని యాస ల్ఫేటునుమాత్స మే పేర్కొనంబటెను, 
సొమాన్యముగ వీనిని వాడిన చాలును. అవసర మగు 5 వీనితోపాటు 
మంటిని గాని బూడిదను గాని కూడ వాడవచ్చును. చేశవాళీ తోటల 

కను నుధ్యమపద్దతితో టలకును సామాన్యముగ పశువులయొరువు, 
వండుమన్ను నీలిరొట్టు పందిపెంట మానవఫురీష ము మొదలగు న్లూలఫు ' 

థి 
సురువులను బూడిదతో యాని పొటిమంటితో యాని చేర్చి వాడుట 

నుంచిది, 

అర6టితోోటలకు 6 బట్టు వీడలు తక్కువ, చిన్న మొక్కల 

కొకప్పుడు ఒజకవిధమగు పచ్చఫురుగులు ( Prodenia Leturay పట్టు 

చుండును. ఇవి మొదట సమాహములుగ నుండి తరువాత అంతటను 

న్యానంచుట న, వినిని ముందుగ గ రించి ఇవి పట్టిన ఆకుల భాగములను 

. గోతిలో వేసి కప్పుటవలన వీనిబాధ తొలిలసను, ఒజకొగ(_కప్పు 

టీ నొంగలిపురుగు (Pericollia Rieini) కూడ పట్టును, 
వానినిగూడ నిట్లై నాశనము చేయ(దగును, దుంపల కొక విధమగు 

చాలువు పురుగుపట్టుట కొన్ని చోట్లం గలదు, "తోటలలో ఫు పులిబొందలు 

లేకండ ఎప్పటికప్పుడు రీసివేయుచుండుచో నిబాధ అంతేగా నుండదు. 

అర టి శెట్లక కొన్ని తెగుళ్లు విశేవవోని చేయునవి గలవు, 

కాని యీ దేశమున నవికూడ నరుదు, ఒక్కొాకప్పు డొకనూక్షజీవి 

( Bacterium )వలన€ గలుగు తెసలుచే మొవ్వు ఫూ పూర్తిగ పెకి "రాక్ష 

నిలిచిపోయి బొందలో పలిభాగమున కళ్లిపోవును. ఇది అమృత పాళీ 

"తోటలలో విస్తారముగం గనిపించును. శతెసలు పట్టినచెట్లను నజకి 

వేసి దుంపతో యాడ తీసివేసి యెండుచొరుగు కప్పి కాల్చివేయుచో 

నిది వ్యాపింపదు. 

ముగ 'అమృతపాణీప ండ్లలో ) ఎట్జనికదప లేక్ళడును. శోథాగము 
| ణం | 

- ఒక్కాకప్పుడు పండ్ల లో పలి భాగమున (ముఖ్య 

వణా3 

గట్టిగ నుండి తిన ననర్హ మగును, ఇది యొక శిలీం భధ, మువలనC 
లో 

ఈశ తెగులు విసారముగ పట్టినపుడు బోద్దో మ్మిశ్కణము 
పె పీదికారీ చేయుట మంచిది. 

గలుగును. 

శాలల పె 

గెలలు సూరీ ముదిరి ఒకటికెండుకాయలు పండినచెనుక 

నబికి పండవేసినచో నందలిపండు రుచిమంతముగ నుండును, కాని 
యింతవజకు ముదురనిచ్చినగెల లెనమతి కావు. కావున నీస్టితికి 

వచ్చుటకు ౧౦-౧౫ దినములు ముందుగ నే లలను నజకుదురు, 

కొంద టీంకిను లేత గాలలను నజకి పంఫుదురు, అవి గమ్యస్థానమా 

చేరనచోట పండుటకుంగాను వానికి పొగ పెట్టుబగలదు. కాన్ని చోట్ల 
చొరుగు చుట్టి చేలలో పాతుటయు( గలదు తినుటకు మంచిపండ్డు 

గావలె నన్న బాగుగ ముదిరీనగ్గాలలను చొరుగు చుట్టి వ్రేలాడందీని 
పండ్లు చాపగ. మెత్త బడువజకు నుచి తినవలెను, ఇట్లు బాప 

మెత్తబడి ననీమట తినుప ండ్డు సులభముగ జీర్ణ ర్హమగున్కు ఆకోగ్యకరమా, 

ఒకసామాన్యపు అరంటిపండు (3 జొన్ఫులు కాయనది) ౧ చెన్ను 
బియ్యపు అన్న మునకు 'సమానమగ ఆహారము, ఇందు బి. సీ విటమినులు 
కొల6దెపరిమితిగ6 గలవు. దినమునకు రెండుజ్ “న్ఫుల బియ్యపు తవుడును, 
పావునేరుపాలనుండి తయారుచేసీన మజ్జిగ లేక పెరుగును ౧౨ అరటి 
పండ్లును నూజుపౌనుల తూనికగల మనిషికి సమృగృమగు అహారము, 

అరంటికాయలు గాక అర(టిశ్రూవులును దూటయుకూడ కూర 
పచ్చడి వడియములు మొదలగువాని కపయోగించును. అరంటియాకులు 
భోజనమున కుల్తే మము. | 

అరటి గెలలన్కు ఎగుమతికి తగినట్లు కట్టుటవలనను, వానికి గాలి 
తసలుటకు వీలగువాగనులు సంపాదించుటవలనను అవసరమగు చలవ 

వాగనులను సంపాదించుటవలనన్కు అని యరుదగుపంజాబు ప్రాంతములకు 

పంపలలుగుచో చాల లాభకరముగ నుండును, 

అరంటి చెట్టునకు సంబంధించిన పరి (శ్రమలలో అర.టిపిండిపరి 

(శ్రోమయూ నారపరి (శ్రోమయు మఖ్యమల: అరంటిపండ్ల నుగూడ 

రడంెట్టినచా నిల్వ సయుటప వీలు గలదు. అరంటికాయలను పలు 
చనిబిళ్ళ లుగ నోస్కి యెొండంబెట్టి జల్లీంచి పిండి చేయవచ్చును, ఈ 

పిండి పిల్లలకు మంచియాహోర మందురు. బిళ్ళ లను తబుగుటకు ఇనుప 

క త్తులనుమా త్ర, ముపయోగింప6సాడదు. వాండిగ నున్న వెదురు బద్దలను 

గాని. యితరలోహఫుకత్తులనుగాని యుపయోగింపవచ్చును, 'అరంటి 
పండ్లకు తొక్కలను దీసి దుమ శేయనిచోట్ట వెదురు పేళ్ళ దాగరలలో 
నెండంబెట్టిన "౫% ౬ దినములలో నీ రీగిరిపోయి కాగితములలో గాని 

డబ్బాలలో గొని నిల్వ చేయానితికి వచ్చును, ఇమ్లెండించిన యర (టి 

పండు పండిన అండీరపుపండుపరీమళము గలిగియుండును. ర్కో ౫ 
మాసములు నిల్వయాండును, అర6టిడిప్పలను వాండిలేని. యొకవిధమగు 

మడతక త్తిపీటవె క'త్తికిని పీటకును మధ్య నుంచి నొక్కి లాగుటచే 
నందలినార యితర భొగయులనుండి విడిపోవును. దీనిని కడిగి. ఆర. 
బెట్టిన, నిగనిగలాడు నార తయారగును, దీనిని ప ప్ర, త్యేకముగం గాని 
నూభితోలలీపి కాని బట్టలుగ శేయకళ్ళును. నార దీయుటకు 



వెణా'ళ 

లీప్పెన్ దీవులలో నొక ప్ర, ల్యేకరకము సాగచేయయుకుచున్నది. 

సా న్యరకమలసండి తీరిక యెనపుడు తమకు వలయునారను 

రైతులు తీసికొనవచ్చును. కాని కూలిపెట్టి నార తీయించిన గిట్టదు 

వ్యయము ఎ, ౧-8 

(పశువులజతకు ౮ అ, 

పద్ధతి (మగవానికి ఈ అ, 

ఆండుచానికి ౨ అ. కూలి చొ) 

కంపెనీ య రు. ౨౦౦ 
(తొలకరి చక్కారశేలీ . | ' 

కర్పూర చక్క_రశేళీ 
(శీకకట్టు పద్దతి) 

ముక్క-తో(గటు దుః ౧౮౦ 

చోడుతోంట రు, ౧౨౦ 

కర్పూర చక్కెరశేళీ 

3 సంవత్సరములకు | రు. ౨౫౦ 
జేళవాలీపదతి (అన్ఫుతపాణీ రు. రం ధి 

౬ సంవత్పరములు ) 

& 

అరడికుంట __ చిత్తూరుజిల్లా పుంగనూరు తాలూకా 

ఈుందలిీ జమీోకొ దారీ గ్రానుము. జనసంఖ్య ౭౬౯ (౧౯౩౧). 

అరణ్య ఖ ౦ డీ క __ చిత్తూరుజిల్లా పుత్తూగుతాలూ కా 
లోని జమిక్ చారీగ్రామము, జనసంఖ్య ౧౭౩౧ (౧౯౩౧). 

అర తెల ___ చిత్తూరుజిల్లా చితూరుతాలూకా యందు 

చేరిన జమిక దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౬౫ (౧౯౩౧). 

అరదల __.. విశాఖప పట్టణమజిల్లా పాలకొండ తాలూకాకు 

చెందిన ఈనాం గ్రానుము, జనసంఖ్య ౬౫౧ (౧౯౫౧) 

అర్ని. (గూ౧౭ - ౧౮౮౨) ౫ జూనాస్ అరని ( Janos 

Arany ) అనునాళ(డు హంగేరీదేశమందలి కవి. అచ్చట . ఆధునిక 

కవులలో నీతండు మిక్కి లీ లోక ప్రీ యుండు, _ఇతనికావ్యములు 

బేశాభిమా నప్రూరితములు, ౧౮ రీరా లా; జరగినవిప్ప్ల వమునందు "ేర్చడిన 

జాతీయ, ప (సృభుత్వమునం దీత 6 డొకయధికారిగ నుండెను, ఆ ప్రభుత్వ 

మునకు పరాభవము కలిగినపీదప ౧౮)౫(౮ వజకు నతండు కడు బీద 

వాండుగ నుండెను, తరువాత నీకనికి విద్యా పీఠములో నమహోపా 

ధ్యాయునిపనులు ఈయంబ డెను, 

అరవ ల్లి — మధ్యరా స్ట ములలోని చాందాజిల్లా మూల 

తహసీలులో నాక తాలూకా. ఇందు ౮౧ చగ్రామము లున్నవి. ఈ 

తాలూకా యంతయు విస్తారముగ నడవులకో నిండి యుండును, 
అందుచే నిందు చాల గ్రామములు అడవులను తెగనజికి కట్టినవే యై 

యున్నవి, ఇందు నదుమహాడ నెక్కు_వగనే కలవు, వానిలో వెస్టంగా 

నది ముఖ్య మైనది, దీని యొడ్డున"నే యీ తొలూ కాక ముఖ్య పట్టణమున 

అరడికుంట-అరబ్బి పాపా 

ఆయాపద్ధకులలో వ్యవసాయమున కసవ్యయమును,. దెస బడీ 

యగన 7లల'స యు వాని క్రి స ప సంఖ్య వానివిలువ ము ఈక్తింద సంగ్రృహముగ 

వ్రాయ బడును, 

దిగుబడి యగు. 

గెలల సంఖ్య వాని విలువ సురా 

౯౦౦ రు. రం  7ల.౧-కి ౮. అణాలు చొప్పున 

౭౫౦ ఈర. 2౫౦ . టం 

exo ' రు. 50 99 

౧౯.౨౦ రు. ౯౬౦ 9 

రృా3౨౦ దు ౧౦౮౦. గెల ౧+ి ర. అణాలు చొప్పున 

(గో. జో.) 

ఘాగీట్. అను (గ్రాము మున్నది, ఈయూరిలో. చెజికు విస్తారముగ6 
బండింతురు. ఈతాలూకా వై శాల్యము రోరోం చ, మెళ్లు, 

అరబ ధన్ — చూడు(డ్కు అశేబియా, 

అరబ్బి సాషా (౧౮౪౦ - ౧౯౧౧) ఈజిప్టు దేశము వా 

నందు. ౧౮౮౨-వ సంవత్సరమున. తిరుగణబాటు చేసినవారి నాయ 
కండు. ఈతడు మొదట కూలివాండు. తరువాత ౧౨ సంవత్సరములు 

ఒజకటీదసీిపొయీగ సె న్యములో నుండెను. ఇంగ్లీ షపువారును ఫ్రెంచి 

వారును ఈజిప్టు దేశపు పృభుత్వములో జోక్యము కలిగించుకొనలహాడ 

దని యీాక నియర్ ప్రాయ 'మైనందున నత'డు ఛారికి వ్యతిరేకముగ 

జూత్రీయపకుమును దేశమునందు నిర్మించెను, ఆపక్షుమునకు లొంగి 

౧౮౮౧ లో అప్పు చున్న మం క్ర, లందజును తమపనులను మాను 

కొనవలసినవా రైరీ. ౧౫౮౨ లే గ నీకండు నూత నమం తి మండలము 
GU 

నందు యాద్ధస సంబంధమైన మంత్రి యద్యొను, తమ (ప్రతిసాంవత్సరి 

కాదాయవ్యయ ముల లెక్క_లను ఇంగ్లీ షువారు గాని చంచివారు aD 

తనిఖీ చేయ నవసరము లే దని వాదించి వానిని వారికి జూపుట 

మౌ నెను, అందుచే నింగ్ల ండుతో యుద్ధము సంభవించి ౧౮౮౨-వ 

సంవత్సరము జూలె ౧౧ ౧౬ ేదులలో ఇంగ్లీ షునోవికదళమువారు 

ఈజిప్టరాజధానియైన అలెాం ద్ర, డియామిోంద ఫీరంగిగుండ్లవర్ష మును 

కరినిరీ. ౧౩-వ "సం బరుదినమన బుల్ ఎల్ కెబెర్ అనుస్థలమానందు 

అరబ్బిపాషా పూర్తిగ నోడింపంబడెను. ఆకతనిం బట్టుకొని సీంసాళము ' 

నకు బంపిరి. ఆతని వెళ్ల (గొట్టినతరువాత చే ఈజిప్తుచేశమునై నింగ్లీ షు ER 

వారితనిఖీ చక్కగ సదిశను. ఈతనిని ౧౯౦౦-వ సంవక్ళరమన _ 

విడిచి పెట్టిరి, గ. 



అరబ్బీసముద్రము-అరవపళ్లె.. == 
— దీనినే మన దేశస్తులు పశ్చిమ 

థి 
సమ్నుద్భ మందురు, ఇది హిందూ దేశయుయొక్క_ పశ్చిమతీరము నంటి 
యున్నది. ఇది హిందూమహాసాగరములోని యొకభాగము,. ఇది. 
అర బస్థా నమునకు తూర్చునను దక్నీణమునను వ్యాపించియుండును. 

ఈయది పరిషియా దేశమునకు పశ్చిమమునన్సు 

మున గలయును, ఎజ్జిసము దృముతో అరబస్థానమునకు పశ్చిమమున 
బాబుల్ మేండబ్ జలసంధిద్వారా కలయును. అచ్చటనే ఏడెన్ పట్ట 
జాము గలదు, 

అరబుపా లెము అ విళాఖపక్ట్రుణముజిల్లా అనకాపల్లి 

తాలూకాలోని జమికొచారీ శ్రానుము, జనసంఖ్య ౮౯6 (౧౯౩౧): 

అరబేలా __ ఇది అధియా బేకా దేశములోని ఒక పురా 

తన నగరము, అసురీయనులకు( బూర్వము ననుండియు నిదె రూబ్ 

నదియొడ్డునం గల పృదేశళయులకు రా జధానిగ నుండెను, శ్రీ ఫూ, 

3 3 ౧-వ సంవత్సరమున సీకందరుపా అరయసు నోడించిన దిచటచే 

యని కొన్ని గ్కంథములు చెప్పుచున్నవి, 

(UU 
౧౨౨౩౨ ౬-వ సంవత్సరమున ముగలులును 

తృరము న ,తెమూారును దీనిని దోచుళకొనిరి, ప్ర 

సంఖ్య యించుమించుగ ౬ఒఇం౦౦ లు, 

అరనుడక్ _ చిత్తూరుజిల్లా వాయల్ పాడు తాలూకా 

లోని శౌనుము. ఇందలి జనసంఖ్య 3౮౬ ( ౧౯౩౧ ) 

అరయనులు -- గ వీకు పంజాబులో నినసించు నొక 

తెగ రాజపుత్రులు. 

దీయులు వీరి ఫూర్వులను రాజ్య భృష్టుల నొనర్చిరి, 

తోంమాలీబేపుములతో6 దప్పించుకొని పోయిరి. 

సుమారు 'నాలుగుశ తొబ్దులకో మునుపు మహాను 

అప్పుడు విరు 

వీరికీ రాయనులు అనుపేరు వచ్చినది, 'పృస్తుతీమన వీరు ఘభుర్, 

ఛెళ్నుర్, నీరా తోహనాలలో నెక్కువగ నున్నారు. తరువాత, 

సన్నగిలినప్పుడు వీరు మరలం ెకి, నొకసారి మహానుదీయులక క్తి క్రి 

. రాంజూచిరి. కాని కజవులు మున్నగవానివలన వీర “యత్నము 

శేనియుం గొనసాగలేదు. ఆకాలమున వీ రక్కు_డక్క_డ తిరుగుచుం 

జెడివారు. పంజూబులోని సతెజొనదీప్రా పాంతములలో నున్న అరయను 

అతో దమ "కెట్టిసం బంధమును లేదని. క రందురు, 

సట్లెజ్. మహమృదీయులనే వీరు పోలీయుందురు, 

. ౨. పంజాబులోని మహమ్మదీయులలో. 

శొక తెగవారు, మొదట వీరు కంభో (22010) శెగకుం జెందిన | 

ల బారు వ్యవసాయములో వీరి కంతేగ శేర్చులేదు.. తో యటమాలీలుగ 

చశుండుటయే వికి పసన, 

అర బస్టానమునకు 

తూర్పున నున్న పారసీకజలసంధితో అర బస్టానమునకు తూర్పుభాగ 

చుస్తుతే మున నిది మోసల్ 

నగరయుననుండి బాగ్చాదునకుం బోవుడారిలో నున్నది, (క్రీ, కం 

త్రీ ch ౧౩౯౩-వ సంవ 

స్తుతేమున దీని జన 

నాయనుండియు. 

వీరు వ్యవసాయము చేసికొనుచు జీవించుచున్నారు. ఆ సమయమున 

వేవభానలలో 

విణ 

ఏ, పంజాబులో నివసించు నొక తెగ 

(సృజలు, ఈ తెగకు మరల నిన్ని యో యుప కాకులు కలవు. వానిలో 

ముఖ్యమయినవి మవ, చందార్ మొడలయినకు. క్రిలో "పెండ్డెకి పదు 

నాణురూపాయ లైన ఖర్పునకు సరిపోవునంటు = 

రో అమృత "సర ము జిల్లాలో. నివసించు 

జ్ క దే లి 
నొకతెగ ప్రజలు, పీరిలో విద్య మిక్కిలి త కక్కు_వయయట, నూట 

కొక (డేనను చదువువచ్చినవాం డుండండంలట, 

ఆఅరరు — ప్రయాగ పా ంతనముండలి కోరా అనుసంస్థాన 

మునకు జమికాదారు, ఢిల్లీ లో మహమ్లదుపూ హా (శ: Cp ౧౭౧౯) 

రాజ్యము చేయునప్పుడు ఆతండు బలహీనుల డని రొంచి అరరు తన 
జిల్లాకు అధికారియెన నిసారుఖానుని జంపి ( ఈ క, ౧౭౩౧ లో 

స్వతంత్రు,౬ డాయెను, . అతనిని శిమీంచుటుకో ఢిల్లీ నుండి చంప. 

బడీనవానికమారులడెన అజముల్లాఖాన్ పండ (6బడేను, కాని అరరు 

ఆకనికిని జిక్కనందున కొన్నిదినముల కఠేండు -ఐడలివోయెను. అంత 

నరరు మరల నొకరాజ ప తినిధిని6 ఏమియు నా ప్ర అందు శౌ జం పెను. 

'నుబేదారయిన సాదత్ఖాను ఈతనితో రముద్ధముచేసి యిీతనిని 
జంపి యీతనితల చ క్కవరర్తి రీకి€ బంెపిను (క్రీం 

అరలిగనూరు 

శ్రానుము, ఇందలి జనసంఖ్య ౯౦౫ (౧౯౩౧ ఫి 

శో ౧౭౩2౮, 

ఎఎ బగౌరజిలా సిరిగుప్పతాలూకాలోని 
లగి య 

అరలిబ౦డ_ బక్షారీజిల్లా ఆదోని తొలూకాలోని ఈనాం 

గ్రామము, ఇచటి జనసంఖ్య ౭౯౧ (౧౯౩ రా): 

అరవ — తెలుగుదేశళమూన స్టీర క డిపోయిన తమిళ ఇడ 

యనులక్షు 'వెల్లాలులన కే కరు ఫీరెనీ తెలుగు ఉచశమున అరనగ్గొల్ల లన్ని 

అరవ ఐెలనములని యందురు, 

లోని జమాక దారీ గ్రామము. ఇచటిజనసంఖ్య ౬. (౧౯౩౧) 

ఎతరవళిఘాట్ " --- నీలగిరిజిల్లూ  కూనూరుతాలరొకా 
యందలి ఉబ్బుత లై గ్రామముయొక్క్ల శివాయ, ఇది కూనూరునకు 

మూండు మైళ్ల ల దూరములో నున్నది. ఇండియా లో నిసె సిన్యమున కంతకు 

“కార డెట్ అనుదాని నిచ్చుటకు ఇక్కడిలాోో యయందు ఒక గొప్ప 
ఫ్యాక్టరీ కట్టబడినది. ఇది సమీిపమం దున్నవెల్లింగ్ డన్ సైన్య శిబిర 
మునకు జేర్చయిడినది. కార్. కేరీనదీపాత ము వల్ల 6 గలిగిన విద్యు 

చ్చి కవల ల ఫ్యాక్టరీ మరలు' నడప(బడును, దనికి. "'సమాపమున సారా 

బట్టే గలదు, ఉదక మండలమునకుం బోవుర"సా ఈకార్ కైట్ ఫ్యాక్టరీ 
ప్రక్కన బోవును, : 

అరవపళ్లై ఎ  సంటూరుజిల్లా శప శ్లైతాలూకాలోని 

శ్రమము, జనస సంఖ్య ౧౨౬౮ (౧౯౩౧). 



వగా 

wr నానాానానకా 
అ క ఏ జ్ రవనాం౦ జ్రేప కూ చిత్తూరుజిల్లా చంద్రగిరి 

తాలూకాకు చెందిన జమికాచారీ గ్రామము, ఇందలి జనసంఖ్య ౭0 

మ్మాత్ర మే (౧౯౩౧). 

అరవాసిపట్టడ __ చిత్తూరుజిల్లా తికుత్తనితాలూకా 
లోని జమోక్రాడారీ గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౧౨ (౧౯ 3౧): 

అరవిందులు ___ గంగానదీవుతల్లి చే పునీత మైనవంగ దేశ 
మున ౧౮౭౨-వ సంవత్సరే మాగస్తుమాసము ౧౫-వ జేసీని వీర జనన 

వెంందిరి.చిన్న నాండే సప్త స్పమవర్ష ప్రాయమున విద్యాభ్యాసమునిమిత్త మిం 

గాండున శీల యచ్చట పదుసాస్టుసం వత్సరము లుండిరీ, ఇంగ్లీషు 

గాంచి, జర రని శీ క్కు లాటిక్కా ఇటాలియాది పాళ్చా త్త ర్థిభావల 

యందు పాండెత్య 'సలవజచుకొని యాధునిక ప్రాచీన పాళా త్త 

త్ర _త్త్వశా(స్రములను మత సాంఘిక రాజకీయ సోకఫ్వశాది సధ్యశా 

విశేషములను, చారిత్ర, సం పృదాయములను ఆమాల్మాగృముగ (గ (గహ 

“విరి. విద్యార్థి దశలో చే 6 మిల్టక ? కవివరునివెనుక ఆహం 

గాంచియుండో శే దని కళ్ళ *శాలయందలి యాచార్యవర్ణముచే సన్నుతుల 

నంది కీర్తిగాం చరి. 

ఈ అరవిందయోగి 

శీ ఆరవిందులు ఐ, సి యస్, పరీకుయం దు త్తీళ్లు లయ్యును 

విధిప్రేరణమున గుజ్ఞ పుసా్టారిపరీకుకు హోజరు కానికొారణమున నుద్యో 

గానర్హు లు గాం బరిగణింపంబడిరి,. ఆసమయమునం గింగ్లాండులో నున్న 

బరోడామహారాజాను దర్శించి వారిరాజ్యమున నుద్యోగము సంపా 

దించుకొని ౧౮౯౩ లో తమ యిరువదియొకటవ సంవల్సేరమున మాతృ 

దేశమునకు వచ్చి చేరిరి, పృథమమున మహారాజాలుంగారి యాంతరంగిక 

కార్యదర్శి గాను, కర శ్రాహీ (రివిన్యూళాఖోేద్యోగిగాను, కళా శాలలో 

నధ్యాపకులుగాను తుదకు  కళాళాలో పాధ్యమీలు-గాను బనిచేసి మహా 

రాజులుం గార్మీ ప్త కం సకు ) విద్యార్థి బృందముయొక్క_భ సో త తృములకు, | 

అరవవాండ్లప ల్లై_ అరవిందులు 

| పౌరుల సే మాదరణములకును బా త్తు లయిరి, ఇచ్చట నున్న పదుమూండు 

సంవత్సరముల కాలములోనే సంస్కృతము, బంగాల్కీ  సజరాత్తీ 

మరాటీ, హీందీ. మున్నగు జేశభావల నభ్యసించి శ్రు శుతి స స్మృతి పురా 

ణేతిహాసాదులను నానాగ గ్రంథ రా జములను సర్వతో ముఖము? బగించి 

పరిశోధించి జేదాంఠవిజ్ఞానపాగంగకు లయిరి, 

శ్రి అరవిందులు రాజకీయరంగమునం గీ డిం దినకాల మళ్వ్యల్ప 

మయ్యును - ఉద్యోగమం దున్నందున పరోక్షమగా నాలుగుస సంవత్సేర 

(ప్రత్యతముగా నాలుగుసంవత్సర ములు, ౧౯౦౨ మొదల 

౧౯౧౦ వజుకు _ ఆధ్యా త్మికముగ నే మహోన్నత సిద్ధి సిదె గాంచి ప్రపంచ 

మింత వణుకును కనివిని రయెబుంగని యో గీశ్వరు లతను , రా జసలోక 

మాలోని త్రీ వృజాతీయవాదిగానూ తృ మె కొంత గుర్తించి యింతదనుక 

పూజించుచున్నది. వంగ దేశవిభజనానంతరము స్వ దేశోద్యమరుంరూ 

నూరుతము త్రీ వృముగా వీచుచున్న కాలములో ౧౯౦౬-వ సంవత్సరమున 

పాశ్చాత్త్యు "లెజేంషిన పకుబలముతోో (గాక శ్వల మావ్యాత్మి కళ క్రిత్రో 

భారతమాత. దాస్యబంధనముల? చ్రైంచివై చి స్వాతంత్ర, శ్రీసీద్ధి నంద 

వలయయునను దృఢథసంకల్పముతో మనః ప్రాణ శరీరముల సర్వము "సర్పంచి 

జేజారాధనచేసి తరింపవలయునను దిశో, బరో ణాకళాశాలలోని 

ఉన్నతోద్యోగమును త్యజింది కలకత్తా ప్రబేశించి నూతనముగా నట 

స్థాపిత మైన జాతీయకళాళాలలో. (ప్రృధానాచార్యపదవిని స్వీకరించి 

యువకుల కిహపరసాధనముగా విద్యాబోధను జేయందొడంగరి. కాని 

పాళా త్త సభ్య తామోహమునం . దగుల్కొబని జాతీయవిద్యాస్వరా 

పమే యొబజుంగని మితేవాదు లాసంస్థను పరిపాలించువా రై నందున 

లక్యునుందును విధానమందును భదభావ మేర్చడి శీస్రు కాలములో చీ 

తమ యాచార్యపదవికి స్వ ద్టీచెప్పికళొశాలాస సంబం ఫమును నబరిక్యః *ంచిరి, 

ములు, ఆవల ,ప 

“౧౯౦౬, ౧౯౦౭ సంవత్సర ములలో శ అర విందులు తమ ధర్మ 

పత్నికి వ్రా, వాపిన సు ప్ర సిద్ధ లేఖలను బఠించినవారీకి ఆకాలమున భారత 

డేసీయ దాస్య స్థి సిత్తిక్సి వీరనుభవిం దిన హృదయపరివేడ న కేవల మౌత్మే శక్తి 

తోడనే. పకేబలము నెదురూ._ని విజయము గాంచనగువను పిన 
విశ్వాసము సర్వము మాత కర్చ్సింపవలయునను వీరి త్యాగదీకు . 

స్పష్టము కాగలదు. 

మాతృపూ జావిధాన మిట్టి దని చేశీయుల క ర్తవ్య మిదమిర్థనుని 
నూత సోద్యమమును, జాతీయ భావములను ఆధ్యాలతి, కోద్భష్టితో స్పవ్ద 

౮ ముగా ప్రచాక వెంనర్చుటకు వందేమాతరం” అను “దినపత్రికను 

గొందటు మిత్రుల ప్రోళ్ళావాసాహాయ్యములతో స్థ స్థాపించి తత్పతికా 

సంపొదకవర్షమనం ప 'బ వేశింది దానికి నిజముగా ను త శ్రృధారుం డయ్యెను. 

ఆప, త్రి కాడీవిత కాలమించుమిం దుగ రెండు సంవత్సర య లేయెనను "దేశము 
నుజ్తూంతలూలించి చేంటికిని స్థీరస్థాయిగానున్న “సజాతీయ సద్ధర్మ సం 

పూర్ణ స్వాతం,త ్య భావముల నుద్బొధించి యమవూర్వసంచలిత వాతా 

ఇ Dn శ we | వనీ | వరణమును సృష్టించి ప ర్రీక్నాప్రపంచమున న్యగ్కస్థానము వహాంచి. 

యుండెను, అంతటి తీవృతను స్వాతం త, ్యథోరణి “గలదయ్యు నిజ. 

సంపాదకీయవార్వసములకు( గాక మటోొక పతి,కనుండి యనువదించి . ఎర కం విత్రి గాల ఆగం. క్ట 

+ 



అద విందులు 

(ప్రకటించిన వ్యాసమున కై రాజ దోహకరమని దోషారోపణము జర 

యు తుదకు విచారణలో శీ క ఆరవిందులు దోషి యని బుజువు 
కానందున విడుదల గాంచుటయు గమనించిన వీరి లేభినీమాహాత్మ టైము 

స్పస్థముగా(గలదు, 

దేకీయనుహాసభ్గలోే నాదర్శవిధానములపట్ల భిన్న భావము లుద 
మిత వాదాతివాదపక్షము లేర్పడి యిరుకకులవారును 

సూరత్ మహాసభా సమయమున ముష్టీియుద్ధ మొనర్చి: దేశీయమహాసభను 
ధ్వంసమొనర్చుటయు, జాతీయపకనాయకండైన తిలక్ లోకమాన్యునికి 
శ్రీ అరవిందు లండగా నుండి జాతీయవాదుల + మహాసభ కగ్రా, సనాధి 

పత్యేము వహించి దేశస్వాకం త్ర, § వాగ్వీకాగా నమును బాప జాతీ 

యవాదుల క _రృవ్యము నిచ్చేశించుటయు, ప్రృభుత్వమువారు మితవాదు 
లను జేరందీసి హాతీయవాదుల “నెందజసో చట్టముల క్రి (కందనె వాస 

ప్ర 
ములపాల్నేసి రాజి దోహ పునేరముల క్రింద కా రాగారములకంపి శిక్షీంచి 

యున్నందున జీశవసన నావహోకారములు చెలంగి బీభత్సస్టితి యేర్పడు 

'టయు, నాద్వేమో దే, చే కోత్పాత సమయమున వంగ దేశమున నాంగ్లే 

యుల నిద్దజును చాంబులC (ప్రేలుడు గండ్లు బ్రయోగించి హత్య గావిం 

పంగా ౧౯౦ర-వ సంవత్సరము వేమాసారంభమున నువఃకాల 'మైదు 

గంటలపుడు (క్రీ అరవిందులు నిిద్రించుచుండ పరున్నవానినక్తే విప్ల 
వోద్యమమును స్థాపించి బాంబులను తయారుచేసి తద్ద్వారా బ్రిటీషు 
ప్రభుత్వము నంతరిం పంజేయవలయునను సం స్ట (ప్రధాన నాయకు డను 

ఘారదోషారోపణము క్రింద సం'కెలలతో బందీకకుని జేసి సకొనిపోవు 

టయు, విచారణకాలములో నొకసంవత్సరము పూర్తిగా కారాగ్భహ 

మున నుంచుటయు, కృష్ణజ నృష్థానమగు కారాగృహమున నే యోగలత 

యల్టుకొని ఆయన కృస్థ భగవానుని సాముతా.ర సందేశేభాగ్యమయుల 

ననుభవించుటయు, తుదకు దీర్భ నిశిత విచార ణాఫలితముగా న్యాయ 

మూర్తి చే కేవలము నిరపరాధ్ధియ్ని విడుదల యగుటయు | గృంథస్టమైన 
లి రుయా 

బారి శి కవివయము లె లైయున్న వి. 

యించి 

ఆ నిర్బంధ ప్ర 

ములు వీనిమూలమున ప 'బహీరంగముగా రాజమార్షమున( బని-చేయయుచున్న 

జాత్రీయోద్యమము జీవచ్నవమై తోడి చేశారాధకులు కారాగార వా సులై 

దిక్కు_దోచక వివమసితి 'మేక్చడినవుడు జూతీయపకుమునకు తా 

నొక్కండే బహిరంగముగా నాయకత్వము వపాంపవలసీన. యావళ్య 

కమును గు_ర్జీంచి, * వంటేమాకరం 'షృత్రిక నాండే యంతరించినందున 

౧౯౦౯ జాకొమాసములో అయన ఆంగృమున * కర యోగి ౨ యని 

బంగాళీలో “ధర్మ” యని శెండువారప, త్రికలను స్థాపించి నిర్వహింప 

సాగిరి. ఈపత్మికలో 'వెలువడీన అనేక వ్యాస రాజములలోే “ భారత. 

మేధస్సు 936 జాతీయవిద్య ?*, 6 కళా ప్రాశస్త తము కాళిదాసు”, 

6 కోర రోగి ఈ యాడర్శుము ”, 9, ఈ పరిణామము పరివర్థనము 9 మున్నగు 

నేవి కొన్ని గ్రంథరూపమున.వె చెలువడియున్నవి. ఉ_త్తరపరలో తదితర 

ప్ర దేశములలో ఆకాలమున టి రొసంగిన ఉఊపచ్యాసమలుగూడ (గృ, ంథ 

ప్రకటిత మైయాన్నవి, . ఏకాంత . కారాగారవా సమాన రూపమున 

ప, యోగ పరంపరలు సర శిక లు కఠికశాసన | 

డేకియులు తనజాతీయత త త్ర మును యథామోపమున (గ 

సమయము లింకను రా లేదనియు తుద కీ రాజకీ మో ద్యమమయునకో తౌను. 

'య్రధానమై 

నంద దుండి యావల ౧౯౧౦ వీప్రిలు మాసారంభమున 

వీ౯ా౭ 

తీవృయుగా నొనరించిన యోగానుభవముతో ఆయన' ఆధ్యాత్మిక 
దృష్టితో అనాటి దేశ పరిస్థితుల కనుగుణయుగా జాతీ మయవాదమును 

సమన్వయించి పృ బోధ మొనరించు చుండిరి. న్యాయస్థానములో నిక్ట్ నిషోషి. 

యని బుజువై నను నిరంకుశ ప పృభుక్వవిధాన మాహోత త్ర పయన పోలీసు 
కీడనము త్మీవమై ఆయన మనశ్శాంతికి భంగము "కలుగంజోొచ్చెను. 

సంవత్సర కారాగారవాసానుభవఫలిత ముగా శ్రీ, అరవిందులు రాజకీ 

యములకు తిలోదక మిచ్చి యోగెగానో, సన్నా సిసి గానో ఏ హీంమా 
లయపు గుహలయందో ఏకాంతే ముగా నిరుపద్కివము గా జీవిత శేవా 

మును గడత్రో యు నని యాళిం చిన పోలీ సువారికి కర్శయోగియై అను 
దినము బహిరంనోప న్యాసము లొసంగుచు ప్రభుత్వచిధానమును ఖం 
డించుచు పత్రికలలో విమర్శించి యా కేపించుచు రాజకీయర0గమున 
నాయకుడే జాతీ యపక్షమును బునరుద్ధరించుట హృదయశల్య మె ప్రా పాణ 

నొడ్డముగా న నుండెను. కాన చీఫలవారిపోరు త్రీ వృమై యెట్లయినను పాకల 

కారాగారమున ఇంధించుటకు విశ్వ ప్రయర్న ను లారంభ మైనట్లు 

గట్టివదంతులు బయలు దే"అ ఇ. అపు జేయు శ్రరక్షుణమయున తనేమి 'సంభ 

వించునో యని యనుమానించి తన తుదిరాజకీయశాసనముగా నాదే 
కీరయయుల కొక బహిరంగ లేఖి యను నవ్రూర్యప త్స త,కును కర్భయోగిలో 
చశటించిరి, అందలి యాదర్శ విధానము సేనా రంకిన అచరణసాధ్య 

os లైయున్న వన్న శ్రి అరవిందుల రాజకీయ దూరదృష్టి విశదము 
గాలలదు. ఈ లేఖకే పృశటిత మెనకయెంతోకాలమునకు - రాజ ద్రోహ 
మొనర్చి. పాజీపోయి ౮ రనునిం దారోప ణమున కవకాశ ముండునర్లు_ 

కర్మయోగము. ద్రాపకునిపె దోహారోపణ మొనరించి బంధించిరీ, 

(క దికోర్టలో శితీతులడైనను ఉన్నత న్యాయస్థానమున నం చేరాజ 

దోహమును లేదని యాతని వదలివేసీ రి, ఇట్లు కటి రెండు మూడు 

పహ్యాయములం రాజ ద్రోవోది త్రీ వ వృదోషపారోపణమలకు సతీయెనను 

శ్రీ, అరవిందులు నిక్షోషలన నిర్థారణ మగుట ఈళ్వరవిలాసము గాక 

మ అమి కాలలదు*? 

(శ్రీ, అరవిందుల యోగసాధనము నానా(టికి త్మీవృమై తదేకా 
గృతేను ఏ కాంతవాసమును. గాంశీంచు చుండెను, రొకల్తఖు౯డై 

(గృహించు శక్తి 

నాయకుడుగా నిర్లీ తముకా లేదనియు నిశ్చయిం చెను. వీరు స్వ, యత్న 

మున యో'గాఫ్యా సము నారంభించుటకు ముందే చిన్నతనమున నుండియే 

నమెన తమ జీ వితఘుట్టములందు నంతర్వాణిరూపమున ఈశ్వ 
రొ జేశముల చుపాంచుటయు తదనుగుణముగ నే . ప్కవ_ర్టించుటయుం 
గాననగును, ైం్లాండులోనక్న డీయా దేశానుగుణముగనే . 'గుజ్జపు 
స్వారిపరీక్నకు హోజరుగాక ఏఐ, సీ. ఎస్, పదవిని త్రోసి సిపుచ్చిరి, 
బరోడాలోని యన్న తోద్యోగమన త్య జించిరి; ఇప్పుడును తదా 

దేళానుసారముగానే వంగ దేశమును విడనాడి యేకాంతవాసమున కను 

కూలముగా. మొదట నొకటి ₹ండుమా సములు శ్రైంచివారి చం ద దృనగరు 

చ్రంచియి ండి 



దేజా౮ 

యాకు ముఖ్యపట్టణమగు పుదుచ్చేరి ప్రవేశించి నేంటికిని . అచ్చట"ే 
నివసించుచున్నారు. ప్రారంభమున దెళకాలపరిస్టికు లనుకూలీింప6గాసే 

వంగ దేశమునకు తిరిగివచ్చి యాధ్యాతికద్భస్టి తో రాజక్రీయరంగమున 6 
(బై వేళించు నుచ్దేళ్య ముండినను యోగసాధన మభివ అద్ది యగుకొలందియా 
మసాత్సమమైన యాధ్యాత్మిక పరిణామ పరమార్థము వారికి గోచరమె 
తమ సర్వశ క్వ కల నిటునటు వెచ్చిం పక యేక్నాగయుచేని యుం చుటమే 

యావళ్యక మని గృహించి రాజకీ యాసం బంధమును 'సంపూర్ల ముగా 
త్యజిం చెను, అందువలననే చేకశీరయు లెన్నిపర్యాయములో 'చేశీయమపహో. 

సభాధ్యమునిగా వరించి, యాహ్వానించినను అరవిందు లంగీకరింపనై రి, 

పుదుచ్చేరి చేరినతరువాత నాలుగుసం వత్సరము లేకాంతే 
ముగా తగేకధ్యానముతో యోగసాధన మొనరించి తమకు సాటా 
"శ్కార మైన దివ్యానుభవములను జిడ్డాసు లోకమునకు వెల్లడించుట 

కొకానొక ఢ్కంచిదేశీయుని ప్రోత్సాహ సాహాయ్యములవలన 
౨౯౧౪ ఆగ స్థునూసమున “ఆర్య యను కో ప్వషనవినయక మాస 

పతి, కను ఆంగ్ల మున చ్రకటింప నారంఖించిరి 
4 జ 
చూగసంళలామ లో J గీతాభావ్యయు A 

భాగవత జీవనము ౩ 

6 వేదరహస్యము క్ట 

“ఈక శేన కక్క  ముండకా ద్యుపనిహద్వా శ్రీక్యానములు స్య 

ళ "హైందవసభ్య తాసమర్థనము” 6 మానవె వై క్యాదర్శముి, “భావి 

కవిత్వము. మున్నస వీరివ్యా సమయులున్క విదేశములోను బరో 

ఢాలోన్కు పుదుచ్చేరి చేరిన (పృథమసంవత్సేరములోను వీరు రచించిన 

పన్తు రులు మున్నగు యం గ యార్యప తక లో ప్రకటితము 

లె ప ప్కత్యే (గృంథరాపమునను వెలువడియాన్న వి. 

మరల నా యీాశ్య్టరాదేళ మున-గాయబోలు నిరంతరాయముగా నాజున్నర 

సంవత్సరములు సాగనిచ్చి ౧౯౨౧ లో నీప తృికనుగూడ చే నూచ 

నయు6 జేయకరయే అకస్తాత్తుగా నిలిపి రో గానుభవములం దే నిమగ్న 
లయిరీ; శీ అరవిందుని ర రచన “కేవలము బుద్ధిబలముతో ను, యోజనా 

సామర్థ్యముతోను చర్చించి తర్కించి చ్రాకులాడి ప చవ్రృయత్నమున 

వ్రాసినది గాక వేదకాలప్రు బుషిఫుంగవులవలె దుష్టయై అంతేఃస్థిక 

పతికాపాఠకులకు శ్రీ 

అరవిందులు బుక్కు_లశానమొసరించిన బుసి, కవయని, విమర్శ నాభు 

రీణు€ డనిమా త్ర, మేకాక సర్వతోముఖపొండిలీవిభానియని, సర్వజ్ఞ? 
డని కాంత'తెలియంలదు. “అహాన్యాో 6 పేమ - మృత్యువు ?, 6 బాడీ 

పృభువు ? మున్నగు రసాొత క కావ్యముల నిర్మించిన కవిగా, వేదములకు 

గీతాదిమహో గం థములకును వ్యాఖ్యాన మొనర్చిన భా హ్యాచార్యులుగ్యా 

చేరణమున వెల్లీ విరిసి సినవా జయము. “ఆర్య ప 

కజికస్ఫు ఆర్చర్ మున్నగవారి గ్రంధములను సాకల్యము-గా విమ 

ర్శించిన విమర్శకులు-గా విద్యావశారదులు గా నిట్లు వేశ్వేఖుగా వారీ. 

పతిభావి శేవుయులను సూక్షముగాచేని వర్ణించుటకలవి గాదు, -యనంత 

శ్రీ అరవిందులు మఠ 

కళా బి శేవముల 

మొనరించి వా _ యన్యోన్య సంబంధమును పరమార్థమును 

| ఇెల్లడించి అన్నాను సుప 

శో భాలంకృతం గావించి ఫాహాప్ర, 

ముదెసూత్ముతకు 
ధా 

రాజకీయ, సాంఘీక సారస్వతాది 

నన్నింటిని ఆధ్యాల్మి తి కదృష్టితో సమన్వయ 

ప్రనిద్ధపాళ్ళా క్ కోచి శేఖరుల కావ్యముల థర్మాకా పరిత్యజ్య , నూ మేకం శరణం 

అరవిందులు 

నన్నింటిని ఆయాల్యా గ ముగ విమర్శించి " అంతర్హుఖదృష్టితో కావ్య 

(ప్రృపంచమున వారివారి యథాస్థాన మిది యని సోదాహర ణముగ నిర్ల 

యించిన కోవిబ్బహ యని వారు రచించిన * భావికవిత్వము ను ఇటీ 

వలసే దిలీపకుమార రాయక్ళత 6 అనామి” గృంభథములో ప్రకటిత 

మైన వారి లేఖలను బఠించినవారికి స్పహ్హముకా(గలదు, సచ్చిదానంద 

ద్యోతకములగు నాధ్యాతి క భావములతో అప్రార్వమైన క్రాంగ్రొత్తీ 

శయ్యాపాకములతో వి శేపో శ్రేజిక భావార్థముల నీను నూతన పదజాల 

ముతో అతీత విజ్ఞానవిభూవ.ణముతో నాంగ్గ ఫొ హెకన్యను సర్వ 

పంచమునం దృగృఫీకము నెక్కీ_ం 

చీరి, ఆత్థానుభవము లేక కేవలము హేతువాదమునక్కు తేర్క_మునకునుు 
a క ఇ ఇగ స్య సదీ లః సృత్యకు భౌతి శాస్త్ర ఏరి శో ధనా పరికులకును 

ప్రాముఖ్య మొసంగుటయే కాక యాద్యంతేము లీవియే. యను 

పాళ్చాత్త స్టైలో కచునకు యోగా భ్యాసష్టూర్వకానుభవములను వేద 

కాలపుసిద్ధారతములిను పరమధర్మములను, సత్య ములను సహేతుకముగ 

సప్రమాణిమగ శా స్రీ యముగ సర్వతో ముఖముగ ఇల్లడించి . ప్రాచీ 

చృతీ చీసభ్య త సంకలనము గావించి ప్ర ప్ర ప ౦చకల్యాణ 'మొనర్చుటయే 

భగవానుని సంకల్పమా యనునట్లు శ్రీఆరవిందుల నిరుపమానాంగ్ధ 

రచనా వై భవము స్ఫురింప6 జేయుచున్న ది, 

అనాదిగా భారతవర్ష మున నభ్య_స్త సము లె లై యున్న 'నానావిధము 

లయిన యోగసాధనములను తాం తి శ్రికసాధనములను శ్రీ అరవిందులు 

సిద్ధాంత పూర్వక ముగా నేకాక ఆచర 'చూనుభవమువలసంగూడ గృహీంచి 

యవి యేవిధమున నెంతేవణి కాత్తోప లబ్లీకి సాహాయ్యకారులో నిర నిరయిం 

చరి. సర్వయోగ సంకలన మిం దుండుటే వీరిరోాగమును బూర్థర యోగ 

మందురు, వీరి పూర్ణయోగమునకును బూర్వయోగములక్రును "భేద 

ముంతేయో కలదు. ఈ సంసారము నిస్సారము అజ్ఞూనజన్యము, 

దుఃఖభూయిస్థమ్సు మాయ యని దానిని త్యజించినంగాని ము క్రికాంత 

లభ్యము కాదని పూర్వయోగలు విశ్వసించి సిద్ధాంత మొనర్సిరి. శ్రీ. 

అర విందు లన్ననో అట్టు పరిత్యజించి పాటిపోన్రటవలన్క వ్యక్తు కలుగగా. 

పరలోకానందము "ననుభవించి కొందజు కడళలేరినను భూలోకము 

మజింత పతితావస్థకు వచ్చిన దనియు, ప్రస్తుత ముజ్జా నావృత మై 
యున్న భూలోకమును స్వర్ణ రాజ్యము గా మసోతీలే మైన యొక 

విజ్ఞానళక్తి చే పరీవర్హనము నందించనగు ననియు. జాటుచున్నారు, 

శీదకాలబుషులలో. నొందటు ప ప్ర, క్యేకయుగా నా విజ్ఞానమున కారో. 

హీంచిరేకాని మనః ప్రాణ కరీరముల వూర్ణదివ్యప రి వర ర్రనమున'కై దివ్య 

జ్ఞాన దివ్యవైత। న్యముతో నీ సాల దేహములోని శవరోహణ మొన 

స్పటకుం బ యత్న మేనియు. జీ నట్లు లేదు. మోయమిక్కి లీ ఈ పార్థివ 

దేహము నింకను 'భరించియాండి యే వేదమందలి విజ్ఞానసంజ్ఞయగు 

నూర్యని. నూర్యమండలాంతర్వర్తు లై. యుద్దమించుట అసాధ్యమనియే 

నూచించు నుపనివద్యాక్యములుగూడం గలవు. పర మేళ్వరుని లీలా. 

వితాసము ' మనఃపరికామముతో నంతేము కాలేదనియు, “సర్వ 

వ్రజ” అను గీకాాక్యానస 
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గొ పప _్రిమా ర్దమున6 బర మేళ్వలరుని శరణుచొచ్చి తి, తి కరణకుద్ధితో 

(రబడ హ ఫ్రా, ప్రియు, తుదకు సాధన సాధ్యము సాధకుడు సర్వము పర 

"మేళ్వరుడు(గా పరీవ _ర్రనమం౦ద్వి సచ్చిదానంద త్రి తికమున కత్యంత 

సామిష్య సంబంధముగల యాపరమవీజ్ఞాననిద్ధియ' గలుగు ననియు, 

ఈ యభీప్సాను గృ హూములవలన నే ఆవిజ్ఞానము భౌతికలోకమున కవ 
రోహణమె తన్గూలమునచే ప్రపంచమున దివ్య జీవనము సాధ్య మై 

సత్యలోక -సేర్చడు ననియు శ్రీ అరవిందు లనుభవఫూర్వకముగా 
చెల్ల డించుచున్నారు. చేయేల పూర్వము భగీరథుండు మహాతప మొన 
రించి గం గావతరణమును సాధించి పితృ దేవతలను ఫునీఈులనొనర్చి భరత 

మాతను కామ'ధేనువుగా6 చేసినట్లు చేయడు (శ్రి అరవిందులు భూలోక 

మును మానవక్రోటి ని ఛాగవతమయముగా 'జేవమయ ముగా నొనర్చ సంక 
ల్పీంచియు న్నారు, 

శ్రీ అరవిం దుల యుపచేశము ___ కంటి కగ 

పడు జగ ద్రూపముల కావల నాతృచైక న్యముల సత్యము వీకము 

నిత్భమునగు సర్వభూతాత్మ కలదను ఆర్యావర్తపు పూర్వబుహషుల 

సిద్దాంతముననుండియేం శ్రీ అరవిందుల యుపబేశము ప్రారంభ మగు 

చున్నది, ఆ యద్వితీ య, బృహమునందు ఆచిక్స పతాపమునందు సర్వ 

భూతములును కూడియున్నవి. కాని చెఠన్య్థమయొక్ము. యొకానొక 

పృథక్ త త్తే ఏమువలన్క మనః 'పొణశరీరములం దున్న తమ నిజాత్మ నిజ 

తత్త్ర్యముల గుణీంచిన యజ్ఞ నమువలన నవి విళజింపయిడి యున్నవి, 

ఈపృథక్ భావకల్పితమగు “నాచ్భాదనమను తోొలణించుటక్కు తన 

యందు నిఖిలభూత ములయందును గల దైవమును - తన నిజాత ను _ 

సామోత్క_రింపం జేసిక్రొనుటకును ఒకానొక యాంతఃకరణిక రమణను 
వలన న సాధ్య మగుచున్న ది, 

ము 
సంప క్లాఖీప్పతో. యోగసాధన మొనర్పుటవలన "పక ఊేక్వరాను 
శ్ పా 

ఈ యద్వితీ యై కాత యే ఈవైత న్య మే జడమగు. భోతికపచా 

రములందు నిజీ ప్రమైయున్న దని శ్రీ అరవిందులబోధ వదించుచున్న ది, 
శ తనయంతటం చాను విముక్తి నొందునట్టివిధాన మే పరిణామము. ఏది. 

జడముగా నున్నట్లు 'గాన్సించునో దానియందు వైతన్యము పొడచూప్పు 

"చున్నది. ఒకపరి గోచర మెన ఈవైఠన్య మింకను ఉన్నతతర మగు 

నట్లును, తశ్కాలమంటే య౦ంతకంతెకు. మహత్తర మగు  పరివూర్ల 

త్వము పరిణామము నందునట్టును ఆది స్వతః పే పెరిత మగును, ఈనైక 

న్యవిము క్రి యొక్క ప్రథమసోపానమే ప్రా (పాణము ; మనస్సు రెండవది; 

కాని పరికామము మన స్పుతోడనే సంపూర్తి రి కానేరదు, అది యొకా 

నొక మహ త్తరస్టితిగా, ఆధ్యాత్మికమును విజ్ఞానమయము.. నగు నొక, 
థి 

వైళన్యముగా బహిర్షత. మసటకు. నిరీక్షీంచుచున్న ది. వైతన్య పురుషుని 

యందు ప బలక క్రి గా, విజ్ఞా నాత్మ ల. వికసనము .పరిళామమందలి తద 
(౬ 

నంతరసోపొన మై యుండవలెను, అఫుజే యో. విశ్వప దార్థములందు 

 నిక్షీ ప్తమెయుండు ఈ రత త్త (ము సంవూర్జము గా... స్వయంవిమోచ 

నము సందును, అనుకో ప్రా ప్రాణశక్తి క్ర తన న భూర్లక్యమగు జి (బ్రదక్మింప 

వృకు జంతు జన్మములయందు సృృతిసహీ హ్ లేచ్చ లేకుండే 

సృకృతి తనపరిణామసోపానముల నధిరోహీం ంచుచున్న ది. మానవుని 

వినయములో నుపాధియండలి స్మృతిసహీత సంకల్ప మూలమున సే 

పకృతి పరిళామసమర్థ యగుచున్నదె. అయినను మానవుని మానసిక 
సంకల్పకశే క్తి మాల్రే మున నే యిది ప్రూార్తి కాజాలదు. ఏలయన, మన 

స్పాకానొక స్ట్తిశే పోరంగలదు $; తదనంతరము ముందునకు. జోయజూలక 
యందే చ,క్రాకారము గామాత్సమే పరి ఛ్రమించుచుండును, బేనివలన 
నున్నతతరత త్త ముగా మనస్సు మాజవలసియున్నదో యట్టి మార్చును 

చైతన్యపు పరివర్హనమును గావింపవలసీ యున్నది, ఈ విధానమును 
బురొతన్శ ఆంతఃకరణిక శికుణ యోగసాధనముల మూలమున. గసులొన 

న్సి యున్నది. పూర్వకాలమున నయ్యది నెలీగా (ప్రృపంచముననుండి 

సం తేపించుకొనుటవలనను ఆత్మ లేక పరత .క్త కముయొక్క._ సముచ్చ 
స్థితిలో నంతనైన నుగుటవలనను శ్రైయత్నింషయిడినది. ఏవిజ్ఞాన సత్య 
చైతన్య ముంతఃస్థి తాత్మకుం దగిన యుపకరణమై మానవుని యంత రుల 

మునచే కాక సర్వ పృవృత్తులయందును దన్ను6 దా నెజు6గునట్లు చేసి 

యింకను మృగ పాయముగా నున్న మానవత్వేమునుండి దివ్యజాతి-గా 

నభివృద్ధి నందింపంగలదో యట్టి విజ్ఞానమయ సత్య చైతన్యమును 
ఆ అ మన సృుయొక్క_ యిజ్ఞానమునకు మిక్కిలి పరిమిత జ్ఞానమునకు బ్రత్య 

న్నూయముగా సాపించి పరమాతను బ,సంచమునకు పరముణశా. థి —3 ఈ 

చశీవలము ముక్తో నిగాం జేయుటయేకాక ప్రపం చస్థితిలో శే విము కిని 

బొందించుట కున్న తతర తత్త్వావతరణము సాధ్యమని శ్రీ అరవిందులు 

బోధించుచున్నారు. అక్యున్నతమై, ఇంకను నిగాఢమై యున్న, 

విజ్ఞాన త త్ర్వవతరణవ్యాపారములమాలమున పురుషుని సకల కోశము 

లను మార్పు లేక పరిణామము గావించుటవలన తద్దివ్యత్వసిద్ధి దికై రోగ 

ముయొక్క_ యాంతఃక రణిక శిక్షణము నుపయోగింప వచ్చును. 

అయిన నిది తత్ొకుణమేకాని, స్వల్పకాలములో “గాని, "లేక 

యేళ్వరితమైన లేక అద్భుత మైన పరివర్తనమువలన6 గాని చేయ వీలు 

లేదు, విజ్ఞానత త్వావతరణము సాధ్యమగుటకు వూర్వము తదన్వేపుకు 

"జెన్నో సోపానముల గడచిపోవలసియున్న ది. మానవుడు ముఖ్యముగా 
మనః ప్రాణశరీరముల యుపరితలమునం దే నివసీంచుచుండును.కాని మహా 

త్రరావకాకసహీతమను నంఠఃస్థితాత్మ ఆతనిలో నున్నది. తదుపలబ్ది కై 

అత (డు ప్రబుద్ధుడు శావెను, వీలయనయా, నాయ ంతఃస్థి తాత్మ నుండి 

ప్రస్తుత మాతు పొందుచున్న ది యత్యంతనిరోధిత పృ భావమునుమా 

త్ మే, ఆదియేవి శేవ సౌందర్య మునకు సామరస్యమునకు శక్తి కక్తిజ్ఞాన ములక 

నిరంతర,వ చ్రయత్న మొనర్చున ట్ల ట్లతనినిమందు నకం ద్రోయుచున్న ది, కాం 

బట్టి యీాయంతరాత్త, యందలి వి స స్ఫృతుల. భాహోట మొనర్వ్పుటయు 

నంతన్థిత తే జళ్ళక్తులదలన_ తన బావ్యాజీవితమును నిర్వహించుటయు 

నచ్చటనుండియే.. చాహ్యజీలితమును గడప్రటయు  యోగముయొక్షy_ 

ర్ర్రశనవిధాకరు. -ఇట్లుచేయుటలో మనోమయ ప్రాణమయ అన్నమయ 

మున వ నర్యసంలంగమైన బకాకొకడారిని, , అద్వితీయ దివ్యపరంజో(|్యోతి 



ళంం౦ 

యందలి యొక విస్ఫులింగమున్వు తన నిజాత్మ ను కనుంగొనుచున్నా (డు, 

సాధకుం డాత్మ స్థితుడై జీవించుటకును దన పకృతి శేనమును బదిశుద్ధి 

గావించి సతోను ఖముగా నద్దాని ప్రచోచనముచేక తన్ని జస్థాన 

ప్రజేశాభిముఖము గాం జేయ నభ్యనింపవలెను. తదనంతర మాస్ట్యో 

నుఖివికసనమును ఆత తృయొక్క... యాన్నతతర త శ్ర్యావతర ణమేను 

గలుగయగలవు. కాని యప్పటికిని' అది వెంటనే సంపూర్ణ విజ్ఞాన తేజస్సు 

భక్తి కి కానేరదు, కారణ మేమనంగ్య్మా సాధార ఇమానుపబుద్ధికిని విజ్ఞాన 

సత్యశె తన్యమునకును మధ్య చైతన్యభూమిక శెన్ని యోకలవు. లా 

యాంతరభూూమికల నూర్ద్వాఖిముఖము గా వాహోట మొనరించి వాని 

శక్తిని క్రిందికి మనః ప్రా ణశేరీరములలోనికి తీసికొని రావలసి యున్న ది, 

అటుపిమ్థట నే సత్య చైతన్యముయొక్క_ పరిపూర్ణ్మశక్తి ప్రశృతిలోం 

బనిచేయంగలదు. కానునచే యీ యాత్మ శికుణ లేక సాధనవిధానము 

దీర్భ ము కష్టమువై యున్నది. ఆయినచేమి కడపటి న్వేచ్భావిము 

శ్రోని పరి భార్ల్థితిని 

నయ్యది, ఆనరీగా నొ సాధన ప్కయత్న ము మయ్యు నంతవజకు 

లాభ మైయున్నది,. 

మనస్సు నొకవి శేవువ్యా పి పికి అనంతప రమాత్మల భావోపలభ్ధికి 

'చాహాటమొనర్చుట, విశ్వవై తన్య మనంబడుదానియందు నిర్ణమించుటు, 

కోరికలె నింద్రియో ద్రేకముల-పె పె నాధిపత్యము వహించుట మున్న 

గున విన్నియో స్య 

మైనవి గలవు; 

ఆసక్తి ఇచ్చలను జయించుట్క శరీరము వాని యక్కజఅలు, ఆళలు, 

స్వఖావలకుణములు వీనిని ప్వాధీనములో నుంచుకొనుట తప్పని 

'సరియైయున్నది. ని త్యానిత్యములను గుణిం చివ మనోవివేచనముద్వారా 

జ్ఞైనమార్ష ము, స్ఫాద్ధర్మ 'మైన ప్రేమప్రపళత్తు పత్తుల భ_క్రిమార్షము, స్వలాభో 

'ద్లేళములనుం కి సత్యమునకు, అహంకారమున కతీత మెన ఒక మహత్తర 

సత్య ంకర్య మునకు సంకల్పమును మరలించు కర్యమార్షము మున్నగు 

సూర్టసం ప సంకలన మిందు6 గలదు, ఏలయన 

ప్రకృతిలో నో మహత్తర లేజళ్ళక్తులు పనిచేయుట సాధ్యమైన 

సార్వ పద్ధతులకు సంబంధించి యోమార్లమునం దవసర 

బచాహ్యాసన్నా్యాసనిస్థా అత్యవసరము గాదు; కాని 

(పృ వాయ సిన్టాంతముల 

పుడు, పురుషునిసర్వము దానినందుకొని పరివర్తన మొందునట్లు శిక్షీ 

తము కావలెను, 

ఈ సాధనలో సరుష్రేరణము క్షిష్ట్రభుట్టములయందు . వారిపరిశీల 
నము, వారి సాన్నిధ్యము నత్యావశ్యకము లై యున్నవి ; ఎందు కనంగా 

నవి లేకున్న జయావకాశమునంతను అభ్యంతరపణుచు నొడుదుడుకులు 

ప్రృళూదములు లేకుండ నిర్వహించుట అసాధ్య మగుచున్నది. గురు 

వనంగా నొక యున్న తతర ఆక సి స్టీతికి వై శన్యమునకు చారోహించిన 

వారు. సాధారణముగా వారని" త్రశ్ ప సృత్యకు పృ ప,కాశముగా తత్ 

చతినిథిగా భావిం చెదరు, వారు తమయుప 'దేశమువలన నంతకంు 

నెక్కు_వగా తమ, ప స్కభా వాదర్శమలవలన మాత్రే చు కాక స్వ్యాను 

భవము. నితరులకు సం కృమింప(జేయునట్టి యక శ _క్రీయాలమునను 
లీ 

ఎక్కు_వ సౌధ్యముగా నొనర్బుచున్నది గాన. 

అరచవేవ ఇట్టి అరసివిది 

ఇదియే శ్రీ అరవిందుల యుప దేశము సాధనబిధానము, ఏదో 

యొక మతము నభివృద్ధిచేయుటగాని, లేక ఫురాత నమతములను మిశ్ర 
మొనర్చుట గాని, లేక యేదోయుక నూతనమత మును స్టావీంచుట గాని 

'వారీ యు ద్దేకేమగామ; ఏలయన నివి యేవియైనను వారిశేం ద్రో ద్దేశమును 

దూర మొనర్చును, వారియోగము యొక్క యేకైకలత్యు మంతఃస్థితా 

శ్మభివృద్ధియే, దాని ననుసరించు పృతివారును కాలమున సర్వ 

భూతములందు 'నాయద్వితీయాత్మను గనుంశౌని మనోమయముకంు 

మహత్తరమైన చైతన్యమును మానవ ప్రకృతిని మార్చి భాగవతమయ 

వెంనర్చు ఆధ్యాత్తి కవిజ్ఞానమయ వై తన్యమును వికసింపంజేయ నగును, 

అరవేపవా ల్లి _- ౧. (నారాయకొదేవరశేర్ దగ్దరది ) 
బళ్లారిజిల్లా వోన్చేటశౌలూకాయందలి శ్రానుము. జనసంఖ్య ౬౯౬ 

(౧౭ 30౧), 

౨. (రామసాగరం దగ్గరది ) బళ్లారి 

జిల్లా వాన్చేటళాలూకాలోని గ్రా గామము, జనసంఖ్య ౨౫ (౧౯౩౧). 

ల రస సన హాలు __ బళ్లెరిజిల్లా హర్చనహల్నీ ₹ తాలూకా 

లోని గ్రామము, ఇచటి జనసంఖ్య ౯౨౭ (౧౯౩౧). 

అ రస సబలగ __ విశాఖపట్టణముజిల్లా బొబ్బిలి తాలూకా 

యందలి జమోక్షా దారీ గ్రామము, ఇచటి జనస సంఖ్య ౧౩౮౬౮ (౧౯౩౧), 

రనన ల్సి శ్రీ కాకులంతాలూకా 

యందలి గ్రామము, ఇది | క్రీకాకుళమున కుత్తరముగా నొకటిన్నర 
మైలుదూరమునం దున్నది. ఇచ్చట నూర్యభగవానుని దేవాలయము 

__  గంజాంజిలా 
య 

గలదు, 'పృతిభానువారమునందును, విశేపుదినములందును ఉత్సవములు 

జరగుచుండును. గంజూంజిల్లావా శెక్కు_వగన్సు విశాఖపట్టణముజిల్లా 
వారు సామాన్యముగను ఈదేవునిదర్శనము నకు 6 బోవుచుందురు. రోను 

కనుచూపు తగ్జినవారును మైక్కుకొని నీరోఫ లయి 

మ్రొక్కులు చెలీ రి ంచుచ్చుందురు. తమబిడ్డలకు పలువురు సూర్యనారా 

యణస్వామి-పేరు "పట్టు చుందురు. ఇచటి జనసంఖ్య రోరో౬. 

లును 

అ రసా డ __ ౧, విశాఖపట్టణఇముజిల్లా బొబ్బిలీతాలూకా. 

యందలీ జమికాడారీ గ్రానుము. జనసంఖ్య ౧౫౧౮ (౧౯౩౧).. 

౨ విశాఖపట్ట ముజిల్లా పాలకొండ ళాలూ 

కాకు, చెందిన గ్రామము జనసంఖ్య ౧౬౩3౫ (౧౯౩౧), 

అరనిబిడి __ బాంచాయి రాజధాని, విజాఫూర్ జిల్లా 

హాంసండ్ తాలూకాయందలి యొక పల్లె. ఇప్పు డిది పాడుపడిన దని 

చెప్పిన 'జెప్పవన చ్చును, పూర్వ మిచ్చట చాళుక్య రాజులరాజధాని 

విక్కమఫుర. మనునది..యుం డెను, ఇది అజవ వి కృమాదిత్యునిచే 

శ, ౧౦౭౬ = ౧౧౨౬) సాపింపయిడినది. కలచురీరాబజులు ' (క్ర థి . 
౧౧౫౧లో చాళుక్యులను "గలుచువజకు నీపట్టణము చాళుక్యుల ; 

| రాజధానిగ నుండె నని యాహింపయిడుచున్నది. ఇందు శిథిలము : 



అరసు -అరాజకత 
లన రెండు జైనమండిరములున్ము రెండు చాళుక్య, కలచురిరాజళా సన 
ములును గలవు, 

5 

అరసు __ ౧, మైనూరు రాజుల బంధువులలోని తెగ, 
వీరిలో కంశుశాఖలు గలవు. వీరిని రాజబంభువు లనియొదకు. వీరిలో 
కొందణజు వైన్లవులు, కొందలు కె వులు, 

౨. అజవ దేశమందలి పల్లెజాతిలోను పరయిన్ 

జూతిలోను అరసు అనునొకయుపజాతి గల దని మద్రాసు చెన్ 'ససు 

రిపోర్టు (౧౮౯౧) లో. జెప్ప(బడియున్న ది, 

అరసూరు గుట్టలు 
మహీకాంత ఏ చెకాస్సీయ్ందలి గుట్టలు. ఇవి ఆరావలీప పర్వతమాలిక 

యొక్క నైర్భతమూల నున్నవి, కః పర్వత ములలో అంబాళవాని 

యొక్క దేదాలయము కలను మిక్కిలి ఫుర"తనకాలముననుండి యి 

దేవాలయ ముండినట్లు తోంచుచున్నది. ఇచ్చటనే సరస్వతీనదెయొక్క_ 
యుత్ప త్రి త్తిస్టానము లదు. అం చాళవాని దేవాలయమున శప్పుడును 

యా తి సతీ వచ్చుదుందురు, ననరా శ్ర దినములలో నిక్కడ గొప్ప 

యుర్స్వయు జరగును. చాంకసంస్థా వాధీళ్యరున కీ ప కులదేవత, ఇచ్చట 

పదు నాజవశ తాబ్టియందలిశాసనములు కలవు, 

- బొంబాయి రాజధానిలోని 

అరనిం శే ర్రీ యానా బక్షౌరిజిల్లా హార ఎనవాళి తాలూకాలోని 

గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౭ కో౧ (౧౯౩ యం 

అరాండా (క్రీ శ్ర ౧౭౧౮-౯౯) స్పెయిన్ దేశ 

| లలో ప్రముఖు లై నవారు ఇటీవలి వాశే, వారీలో "పర్కొనయగినవారు 

౧౭౫౯లో పోలెండుజదేశమునకు రాయచారిగనం పంబడెను, ౧౭౬౬లో 

మందలీ రాజకార్యని ప్రుణు (డు, స్టార్" వంశమునందు జన్ని ౦చెను. 

క్యాష్టలీకి సెనిక నాయకుండుగ చేయబడెను, అసంవశ్ళరమునే 

ముఖ్యమం త్రి 

(ప్రజలను శ్రాధ్ధ "పెట్టునట్టి 
దుంచుకొని రాజ్య సేలెను. 

అ క్ర మముల నాంపివేసెను, మత 'భేదమున'కె. 

ఇనీష్వేజిమన్ (Inquisition) అను మతగురువులయొక్కం న్యాయ 

సభల ప, పభ తగ్చించెను. "జెనూట్ అనువారలను "స్పెయినుననుండి డీ వెడల 

గాప్టెసు. ప్రజలయోగ క్నేముమునడై యీతండు సెక్కు_ కార్యములు 

చేశాను; దేశమందలి పోలీసుగాన్యమును, వ్యాయస్థానములను కట్టు 

బాటులకు లో (బడునట్ట్లు "చేసెను, ఇంగాండున నళ మొత్తము 

మీ౭ద పతి తికూలుండుగ నుండెను ౧౭౭౩లో. నీఠనిని ప్యారీస్ 

పట్టణమునకు రాయ బారిగ( బంపీర. ౧౭౯౨లో నీతండు మరల | 

ముఖ్యమం త్రి, యయ్యును. ఈతనిని పడవేయవలయు నని మతగురు 

వులు సెక్కు_కుట్స టల బన్నిరీ. 

అరా( సబ్డివిజకా ) — బంగాళ దేశములోని శవా బాద్. 

జిల్లాయందలి ఒక "హెడ్ క్యార్టీ తు శ సబ్ల్డినిజన్. వైశాల్
యము ౯ంక 

Aa 

యయ్యెను. ఈత (డు ఫ్రాన్సు రాజ్య కా కాంతీ (French 

Revolution ) కారకు లగు త క్ర పవేర్త తలతో స సహానుభూతి గలవాండు. ' అను 

కావున తనమంతి (త్రిశ్వకాలమున కన ప్రజా క్నేమముడే మనస్సునం 

పక్క్కు. 

ళం౧ 

చదర పుమైళ్లు. జనసంఖ్య జ౯౯౯౬, విహియా అనునది ముఖ్య 

వ రకసలము, 
ధా ధి 

అరాకానియనులు __ దకీణ - అమెరీకాలోని చిల్లీ 

రాజ్యమునందు. నివసించుచున్న ఒక తెగ ప్రజలు, ఈతెగ దత్నీణ 

అమెరీకా అదిమనివాసుల తెగలలో నొకటి, కాని అరాకానియనులు 

తమతోడి తెగలవారికన్న నెక్కువ నాగరకతగలవారు; పర్నాక్కమ 

శాలులు, ౨ శతాబ్దులకు చెం "స్పెయికా దేశీయులతో ఎడ తెననిపోరా 

టము జరపి తమ స్వాతంత్ర ఫ్టమును నిలువంబెట్టుకొనిరి. తుదకు వీరు 

౧౮౮౨-వ సంవత్సరమున చిల్లీ పరిపాలనకు లొంగిపోయిరి, . 

అరాజకత - 
మెన ధర్మ ము గాని న్యాయము గాని 

పృ్కభుత్వము లుండునంతకాలము నిజ 

ప్రపంచమునందు ఇజలకొన6ంజూాల 

| వనియు, గర ర్మసంస్థాపనమునకు (ప (పృళుత్వముల వినాళ మత్యావళ్యక 

మనియు, బ బలాత్క_రించుటయే పృ పృ ధానలక్షణముగాలల పుళుత్వాధి 

కారముమూలమున6 గాక ఐచి కొములగ సంఘములమూలమున సము 

దాయముమింద జరగవలసీనపనులు జరగవలయు ననియు చెప్పు రాజ 

కీయసిన్టాంతమునకు 6 అరాజకళా ) సిద్ధాంత మని “పీరు. నిర్భ్బంధము 

నకు మాలు పరిపూర్ణమగ స్వాతం శ్ర, మును స్థాపించుటయే దీని 

యుద్దేశ్రము, 

౧ అరాజకుల వాదము 3 ఈ సిద్ధాంతము నకు ఐరోపా 

ఖండము జన్మభూమి, దీనిని ప పతిపొదించినవారు క్రొందటు ప్రాచీన 

రముగనుందును నుధ్యయుగనుందును నుండినవా నైనను ఈనుక వై, వక్ష 

పదు'నెనిపుదవ శతాబ్దియం దుండిన _గాడ్విక్ . (GOdwin) అను 

ఇంగ్లీ షుత త్ర ్వ్వవేదె, స్టర్నళ్ ( Sturner ) అను జర రృక్ దేశ స్థుండును; 

పందొమిదవశతాబ్దీవారగు శ్రూదక్ ( Proudhon ), సోరల్ (Sorel) 

క్రుందివారు, బకునికా ౯ (Bakunin ), శ్రోపొట్కి_క ( Kro_ 

potkin }» టాల్ స్థాయ్ (Tolstoy) ఆను రషియా దేశస్థులు, ఈ 

వీదాంతేము ననుసరించినచారిలో గాంధీమహాత్తు లొక. లేని చెప్ప 

వచ్చును. ఈకాలమునందు రాజకీయవేత్త లని న్ కరి గాంచిన రసెల్ 

(Russell )3 లాస్కా (Laski), కోల్ (Cole ) మున్నగువారు . 

 అరాజక తాసిద్దాంతమందు పూర్తిగ నమ్మకము లేనివా నై నన్వు అందలీ 

వినాయనులలో కొన్నిటియందు ఫ్య మున్నదని (గృ హించి తదను 

గుణముగ ర్రభుక్వవిధానకుం దశేకములగు మార్పులను. నూచించి 

పదునెనిమిది, పందొమ్మిదవ  శతాబ్దులళోని పొళ్చా శ్ర స్రదేశము 

అందలి ఆర్థీకప కిషిగులనుండియే "ఈసి సిద్ధాంతము. బయలు వెడలినది.. 

ఐహిక.సౌఖ్యమున కంఠేకును అర్ధ మొక్కు. కు ఆధారము కాకపోయి 

నన్ను అర్హము లేనియెడల నట్టిసౌఖ్యము లభింప దని చెప్పవచ్చును. 
థి 

శరీరపోప.ణ మునకున్యు అరోగ్యమునకును, సౌవ్యవమునకును ఆహారము, 

వత్రుతులు, ఇండ్లు ముదలగునవి ఆకక్యేకముల. అవసర మైనంళ 



ళం 

వజికుకూడ నిట్టివి లేనివారిని దరి చు లనియు, అవసరమునకు మించి | 
ఇట్టివి కలవారిని ధనికు లనియు మనము చెప్పుచుందుము, దారి ద దు 
బాధ నొందువారలకు న్వేచ్భతో కూడిన జీవన మసాధ్యము. వారి 
కాల మంతయు ఆహారాదుల సంపాదనమునకుమా త్ర, మే వినియోగ ' 
మగుచుండుటచేత ఉత్కృష్టమగు మానవజీవితమునకు పరమావధి 
యగు నాత్మవికాసమున కెట్టియవకాళేమును లేకున్నది.. 

దరి ద్రులడారి దృ ్యమయునకు వారు కష్టపడి పనిచేయకుండుట 

కారణము కాదు. ధనికుల ఐశ్వర్య మునక వారు కస్టపడి పని 

చేయుట కారణము కాదు. (ప్రతి దేశనుందును ధనికులకం దరి 
ద్రు లే ఎక్కువగ పనిచేయుచుందురు. ఆవోరాదిపదార్థముల నుత్చ శ్రి 
శేయుబన మనుష్యునిపరి క కఫ ముమునూ శ్ ము వాలదు. పరీ శ్ర మ 
ముతోపాటు భూమియు, మాలధనమును ( (Capital y అవక్యకము. 
కాని, ఈరండుసాధనములును కస్టపడి పనిచేయందలంచు ప 

ష్యునికిని లభించుట లేదు. ఇవి యెవరో కాందటు భూస్వాముల 
యొక్కయు సాహుకార ర్స్ యొక్కయు నధీనమం దున్నవి. వీరియను 
మతి లేక పని చేయువాండ్రు వీని నుపయోగించుట గుస్పాధము, 
భూస్వాములకు అక్యధికయులిసు స్స్తులను, సాహు కార్ల క అపరిమిత 

ములగ వడ్డిలను ఇచ్చిన౯గాని ఇట్టియనుమతి పనివాం డ్రక లభింపదు, 

కష్టపడి పనిచేసి, 

అందులో చాలఫౌగము సీస్తుల కి క్రింటీను, వడ్డీల కి శ్రీందను ఖర్చగు చుండు 
టవలన పనిచేయువాండ్ర, పోవ గమునకు మనది చాల స్వల్పముగ 
నున్నది. కర్ష ర్ష కలును, ల కరులును ఉత్పత్తి తిచేయు అర ర మల్చ మగుట 
బట్టి కాకు ఆయర్థవిభాగమందు అధికభాగము భూస్వామలకును 
సాహుకార్థ కును 'ఏెందుటంబట్టియే దరిద్రులు డారి ద్య బాధ ననుభ 

పవలసీ యున్నారు. భూమియు, యూలధనమును కొందజయధీనమం 

దుండక పనిచేయ నిష్టపడువా రందజకును లభ్య మగుచుండు నెడల 

ఉత్ప ర్తి తియగు భన మంతయు. పనిచేయువారి'ే శెందుచుండును. పని 
చేయక్క ఆ_స్టిమాలమునే సుఖముగ జీవించు భూస్వాములును సాహు 
కార్టును కొంద టుండుటం బట్టి 6 ధనికులు * 6 దరిద్రులు? . అనుభేదము 

కలుగుచున్నది. ఇట్టి భేదము. లద్భశ్యము. లగుటకు భూహమోందను, మూల 

భధనముమో దను వ్యక్త లెవ్వరికింగాని ఆస్తీ (Froperty) హక్కు_ 

లేకుండుట యే తేషినమార్షము, 

.అరాజకశావాదులు చెవిధముగ వాదించుటకో పాశ్చా త్త్యదేశ 

ములలో కొన్ని టియం దున్న విపరీత పరిస్థితులు కారణము, రషియా 
జర్మ నీ ఇంగ్లండు మొదలగు 'దేశములం దిటీవలివజకును, ఫ్రాకాసు 

దేశమున పందొమ్లిదవళ తద్ది యారంభమువణికును 6 భూమి? అరకయు 

ఎవరో కొొందబు జమోకా దారుల యధీనమం ' దుండేను, ఒకొక 

భూస్వామియు వేలకొలందియెకర ములభూమికి ని, అనేక 7 గ్రామములక్రును 

యజమానిగ నుండెను, ఆభూయులను దున్ను రై తు లతనీయనుచత లై , 

అతడు "పెట్టుకస్ట్రము అన్నిటి ననుభవించుచ్చు పండినపంటలో నధిక 

భాగము. నతని కిచ్చుచుండిర, అట్టిజమికాదారులు కస్థ్రనన శీమియో 

ప్రతిమను 

అధికమగు అర్థమును నా రుత్చ శ్రైచేయుచున్నను 

కతనదిి యని యొకడు చెప్పినను ఇెప్పుకొనవచ్చును. 

ఆఅరాజకత 

యెబుయగక్క దివ్యభవనములందు పరిచారకలముధ్యను నివసీంచుచు, 
కాల మంతయు వేట, గుట్ట పుసార్సి ఆటలు మొదలనస వానియందు. 

గడపుచుండుట సహజము, రాత్రి పగ లనక్క ఎండ గాలి వర్ష ము 

లనక్క కష్టపడి పని చేయునై తులకు కడుపునిండ _అన్నముహడ 
లభించుట య సాధ్య ముగ నుండెను. . జమిక్దారులను ధిక్కరించిన 

యెడల భూమినుండి నెడలవలసీనది తప్ప మజేయొకమార్లము వారికి 
లేకుండెను, భూమి తమది కాకపోవుట చేతను, జమౌకాదారులది 
యగటచేతను తా మిట్టి? స్టీతియం దుండవలసివచ్చిన దని కర్ణ కులలో 
కొందజు గృహించిరి, - ెట్టిపరిస్థితుల నాధారము చేసికానియే అరా 

జకళాత త్త పవేరత్త తేలు తమసిద్ధాంేములను. బలపబుచుకోనిరి, ' 

భూస్వాములు “భూమి తమది) అని చెప్పుటలో న్యాయ 
మున్నదా? ఏవస్తువువిషయమునం గాని. యొకడు “తనది? అని చెప్పు 
టకు ముఖ్యమగు కారణములు రెం డుండవలెను. అతని తాణధారణ 

మునకున్యు ఆరోగ్యము నకును, నిజ మెన సౌఖ్యమునకును ఆవస్తువు ఆవ 

శక మె మెయుండవలెను. అట్లు కానినాండు “అది?” “తనది ఎట్లగు 

చున్నది * 2 ధనికులకై నను 'దరిద్రులవై నను ఆవళ్యకముగ కావలసీన 
ఆహారాదులు 'సమముగ నుండును. ధనికుం డగువాని యాంశలీ ఎకువ 

కాదు, అతనికి ఎక్కు_వఆహారము కావలసినదిలేదు, మానము కాపాడు 
టకు వృస్త్రయు అధికముగ కావలసియుండవు. ఇట్టి సందర్భములో వేల 
కొల(ది యెకరములభూమి తనది యని చెప్పుకొనుటలో అర్థముగాని, 
ధర్మ ముగాని కనిపించదు. అందుూో పండుపంట అతని సౌఖ్యమున 

| కంతేవటి కావళ్యకమో అంతవజ శే అక నిది; తేక్కినదంఠ యు ఆంకలీ 

గొన్నవారిదే.. తా ననుభవింప లేనట్టి దియా, ఇతరుల యనుభవమున 

కత్యం తావళశ్యక మె మైనట్టిదియు నగు వస్తువు పెని ఒకనికి ఈ స్వామ్యము క 

(Ownership, Proprietorship ) ఉండుటకం పి ధర రృ విరుద్ధనుగు 

పద్ధతి మేయొకటి లేదు, ఇట్టి స్వామ్య ము భూస్వాముల కుండుట 

వలనే రై తులు కష్ట పడినను శడుపునిండ వారి కన్నము దొరకకున్న ది, 

స్వయింకృషిచేత తాను సంపాదించిన వస్తు స్తువును గుటించి 

"కాని 
పాశ్చా త్త ని దేశేనుందలి జమోకొదారు లీభూములనుగుణించి ఈవిధముగ 
చెప్పుటకు వీలు లేకుండెను. సాధారణముగ 6 భూమి” విషయమున 

నీసత్యయ ప, ప పంచమం దంతట వ _ల్రించుచున్నది. సౌగంధికహరణా 

రమ వెళ్ళిన న ఫీమునేసని వాక్యము తీస సందర్భమున నెంత యు _క్లియు క్ష 
ములుగ నున్నవి ! 

క గిరీ నిర్ణ రముల6 బుట్టిన, : 

సరోవరం బిదెియు సర్వసామాన్యము గా 

కరుదుగ నొక్క_నియడియేే, 

పరయ గు బేరుండు దీని. బడ? నెనె మొదలన్. 

భూమిని స జమాకదారులు నరు;  అడవులను' నక 



ఆఅ రాజకత 

కారు. కొంతముగ దానిని నేద్యము చేయుచున్న రై "7 కులసేే పే దౌర్జన్య 

ముప మోగించి యుద్ధము చేస బలాతా_రముగ భూములె పెని వారు 

స్వామ్య మును సంపాొదీంచికి, కొొందటు రాజుల న్యా శృేయించ్చి యుద్ధ 

ములందు వారికి సాహాయ్యము చేసియుు వారిని ముఖుస్తుతి గావిం 
చియు, .వారియంతఃప్రరములందు దాస్యము చేసియు వారివలన జాగీరు 
లను పొందినవారు, ఇదిగాక ఛభూస్వాము లందజును కూడ చాలవబికోు 
“ వారసత్వము ? చేత తమ భూములను . సంపాదించుచున్నారు. ఇది 
భూస్వాములవివయమందుమా క్ర త మే కాక ధనికు లందటి విషయము 

ననుకూడ చెల్లుచున్న డి, ధనికఘులధన మంతయు స్వార్థ తము కాదు. 

తం డి, తాతలు గడిం చినధన మునకు వారసు లగుటచేత వారి కది 

లభివముచున్న ది. కావున నట్టిధనమునుగుజేంచి “ తనది) అని చెప్పు 
కొనుట విపరీతము, 

'తొను సంపాదించనట్టిదియు తన యనుభవమున కక్కు లేన 

ట్రిదియు నగుభూమి, మూలధనము లోనగవానిని నాది % తనది. 

అని చెప్పుకొనుట ధర్మ మని మనుష్యు 'లెంతవజకు తలంచుచుందురో 

అంతవజకును దరిద్రుల బాధ తీరయాలదు. వారు ధనికులకు దాస్యము 

చేయవలసియుందురు. కా స్త్మపరిజ్ఞానము వృద్ధి గాంచుటచేతను క్రొ కొత్త 

కొ_త్సీయం తృములు 'లెక్క_ లేనన్ని తయా రస్ చుండుటచేతను ఎంతో 
కాలము కస్టేపడినంగాని ఉత్ప త్తికానంక ద్రృవ్య మికాలమున నత్యల్ప 
కాలములో నుత్పత్తియగుచున్నది. యం త్రసావాయ్యము లేని కాల 

మున నలువదియేంబదిమంది మనుష్యులు చేయుచుండినపనులను ఇప్పటి. 

కాలమునయంత త్రృసాహాయ్యముచే నొక్క_(డు చేయంగల్పుచున్నా (డు, 

అర్థ మత్యధి కముగ నుత్సే శ్రి తి యగుచున్నది, కాని. కళూలివాండ్రు 

చాన ద ద్య, మనుభవించుట తేప్పినది కాదు. లకుధికారులు కోటీశ్వర 

లసచున్నా శే కాని ఫిమొధికారులు భికూధికారులుగ నే యున్నారు, 

యం త్రృములను ని రి ౦చుటకును, నడఫుటకును కావలసిన మూలధనము 

కొలందిమంది సాహుకార్గ యధీనమం దుండుటయీ దీని కంతకును 

కారణము, వా శెట్టినిర్భ ంధములు కలీగించినన్కు వారిచ్చుకూలి యెంత 

తక్కు. వైనన్కు వారు పెట్టుకష్టము లెంత యధిక మైనను వారి 

వళ్రమం దుండు మూలభనసాహాయ్యము, లేక కర్శకరులు పని చేయం 

జాలకుండుటచేత అన్నికన్హములకును ఓర్చీ పనివాండ్రు పని. చేయు 

చున్నారు.. ఆస్తి గలవారు ఆస్తీ లేనివారి-పెని చెల్లీ ంచుచుండు అధికార 

మునకు మితి. లేదు. 

ఇట్టి విపరీకపరిస్థికులు వ్యాప్తీ శాంచుటక 

,మాబలకార ణము, ప ప్కభుత్యమునకు దండనాధి కౌర మన్నది. నైన్య 

_ఘుల్కు. 'పోలీసువాండ్రు, కోర్టులు, కారాగ్భపాములు, ధఛానియధీనమం 

దున్ని, వీనిమాలమాన జనసామా న్యము భయపడి ' ధనికులయా, 
| భూస్వామలయు, సాహుకార్భ యు అధికారముననుండి తాము విము క్రీ 

. శాంచలేకచన్నారు, తనయనుభవమున కక్క లేనిదానిని తీనది'యని 

. చెప్పుకొనుట. నీతివిధుద్ద మె -మినను తనయధీనమం 'దుంచుకొని . .చాని 

మూలమున నితరులపె అధికారము వహీంఫలలకీ క్రీ మున్గుష్యనికి | 

ప ప్రభుత సము లే |; 

రం 3 

పృ భుత్య ముమాలమున లభించుచున్నది. ఇళ క్తి “ చట్టవిరుద్ధము ? 

కాకుండుబర్మే దీనికి కారణము. ప్రభుత్వముయొక్క_ ఆజ నో చట 
, వ్ ఈ 

మని పీరు, అధికారమం దుండువారియిహ్టైనిష్ట్ర ములను వ్యక్రపణుచు 

న్యూతృములే చట్టములు. వారీ శేది మంచి యని తోంచునో దానిని 
వేయించుటయ్యు వారి శేది కీ డని తోయనో దానిని నిషేధించు 
టయు “కనది”% “పరునిది” ఆనుమూటలకు అర్థమును 

నిర్ణయిం చుసాధనము. చట్టము. భూమి జమోకాదారోలదేకాని రెతు 

లది కా దని చట్టమే శాసించుచున్న ది. భూమి రైతులదిగ నుండ 

వలయు నని కాసీంచుళ కి చటమున కున్నది. అటిచట్ల మిప్పు డము 
వచి లు ఈం అటు 

లంలో 'లేకుండుటకు కారణము ప్రస్తుత కాలమున పృభుళ్వాధికారమం 
దుండువారల కది యిష్ట్రము లేకుండుటదే. తం డ్రియుక్క_ఆ స్తీ 

కొడుకులకు చెందవలయా ; నని నిర్ల యించునది ప వృభుత్వమువారిచట్ట మే, 

ఆచట్టము మాటీనయెడల వారసత్వ పుపద్గతికూడ మాజును. ఇప్పు డది 
మాతకుండుబక కారణము ప ప్రభుత్వాధికారమం దుండువారి కామార్చు 

ఇష్టము లేకఘుండుటయే. చట్టములకును న్యాయా న్యాయములకును 

సంబంధము లేదు. -దట్టములు న్యాయ సమ్మత ములుగ నుండవచ్చును ; 
ఉండకపోవచ్చును. ప్ర, భువులయొక్క_ మనసో భావములను వ్యక 
పజుచుటమే చాటిలక్షణము. ఆమనో భావములు న్యాయ 'సమ్మతేము 
'లెనయెడల చట్టములు కూడ న్యాయానుకూలములుగ నుండును ; 5 అవి 

న్యాయవిరుద్ధములుగ నుండుసెడల చట్టములుకూడ న్త్తే యుండును, 

సహజము, 

_ మనుష్యుని మనో భావము లతేనియనుభవములను అతేనివాంఛ 

లను అనుసరించి యుండును, ఇతరులయనుభవముల(బట్టి యా, కోరికల 

బట్టియు తత డు నడచుటకు సామాన్య ముగ నిష్ట ప డండు. ఈసత్యము 

ప్రభుత్వాధికారమం దుండువారివిమయమున(గహూడ చెల్లుచున్నది, 

వారీ యనుభవమునుబట్రియా, వారి శేది లాభము కలిగించునో చానిని 

బట్టియు వారు చట్టములను చేయు చుందుకు. "ప్రజలలోని అన్నితర 

గతులకును చెందినవారు ,ప ప్రభు శ్వాధికారులుగ నుండునెడల అన్నిరక 

ములయనుభవము ననుసరించిన చట్టములు శాసీంప(బడును, అట్లు గాక 

ఎవరో కొందజుమా త్ర, మట్టియధికారమం దుంధునపుడున్న ప్రజ 

లతో సంబంధము లేనివా రథికారమం దుండున పుడును సంకుచిత: 

మగుననుభవము ననుసరించినట్టివియు, స్యల్బసం ఖ్య్యకులకు లాభమును 

కలిగించునట్టివియా నసచట్టను లములులోే నికి వచ్చును... | 

వివిధచేశచరి తృ 'యులను పరీకీలించినయెడల ప ప్రభుత్వాధికారము 

సామాన్యముగ ధనిసలయదధీనమం దున్న. దని స్పవ్దమనథను, వ్యవ 

సాయ మొక్క_టియే చృధానవృత్తిగ నుండినకాలములో జమోక్షా 

దారులు భూస్వాములు రాజ్యాధి కారమును వహించి తమ ' కనుకూల 

మగు చట్టముల పకారము ప సృభుత్వ్టమును నడప్రుచుండి రని చెప్ప WU 

వచ్చును, . మధ్యయుగ మునం _ దింగ్గ ండు ఫ్రాన్ఫుం. జర్మనీ మొదలగు 

_పాళ్చాత్త స్థ దేశముల శాజ్యాంగపద్ధతి ఇట్టిదే, నవయుగ మున వ్యాపా 

రమ్ము పర్మిశ్కమలు వృద్ధియసటచేక భూమికన్న మూలధన మెక్కు.వ 
త్రాశ్యకన వహించేనది, వ్యవసాయముమూలమునంగాక్క వ్యాపా 



. యధికారమును నిలువంబెట్టుకొ నుచుందురు, ఇం తేకాక్క 

రో౦ంర 

రముమూలమున ధనము సంపాదించుట కెక్కు_వ యవకాశము కలి 

చేను, కాంబట్టి భూస్వాముల యధికారము తేసి, ఇటీవలీకాలమున 

సాహుకాగ (Capitalists ) అధికారము వి సరించెను. ,ప,సుత 
Cp ఎ Jo 

కాలమున ఇంగ్గండ్కు అమెరికా ముదలగు బదేశములం దంకటను 

సాహుకాన్లే పృభుత్వాధి కారమును వహీంచియున్నారు, 

వ్రజ లందును ఎన్నుకొను పద్ధతిని (ప్ర ప భు'త్యాధి కారుల "నేర్ప 

టుచుకొనుట యే ప్రధానషమణముాణల పజాప,ళభుత్వవిధాన 

మందుకూడ ఇట్టిఫలిక మే కలంగుచున్నది. పేరునకు వ్యక్త లందటబును 

సములై నను క్రొందటు ధనికులుగను, కొందబు దరి ద్రలుగను నుండుట 

చేతను, వి శేవ,ద ద్రవ్యము ఖర్చు పెట్టినంగాని యెన్ని కలలో విజయము 

గాం చుటకు వీలు లేకపోవుట చేతను ఎన్నికలద్య్వారా అధి కార మునకు 

వచ్చువారు ధనికులుగ సే యున్నారు, ధనికులు, దరి దులు అను ఛేద 

ముండునంత వజుకును 

చును, రాజకీయముగ వ్య కు లందబును సమాను లగుదు రనుట మిథ్య. 

ని చెప్పబడిన బహయములనుండి గృహింప(దగిన 

వ్య క్రపబుచు విధినిేధములు చట్టములు. (౨) అధికారమం దుండు 

_. వారికి లాభము కలిగించనట్టి చట్టము లెన్నండును అములులోనికి 

రాంజాలవు. స్వలాభమును కోరుట మానవస్వఫావము. తేనుకు లాభము 

కలిగించుచట్టము లన్నియు నితరులకుకూడ లాభము కలిగించు నని 

వారు తలంచుచుందురు, (3) ఆయాకాలములం "దెవరు ధనికులుగ 

నుందుకో ఆట్టివాశే పృభుత్వాధికారమును వహీంచుచుందురు. అందు 

'చేత చట్టములు ధనికులయెడ పతపాతము చూపుచుండును. చిట్ట 
ములను ధిక్క_రించినవారిలో దరిద్రులకంశు ధనికులకు శికునుండి 

తప్పించుకొనుట కెస్కువయవకాళీ ప ముండును... తెలివిగల నాద్దయ 

వాదుల్కు నేర్పుగల సామలు, లంచములకు లోంబడు ఊద్య్యాగ స్థులును 

"వారికి వకు లగునట్లు దరిద్రు, లకు వళులు కా(బాలరు. 

తమ కండు ధనముద్యారా దరిద్రులను లాంగందీయుటకు 

శక్తిగల ధనికులకు "ప ప్రృభుత్వాధికారము మతేంత సాహాయ్యము చేయు 

చున్నది. దహీంచుట యందు అగ్నికి వాయువు సౌ హాయ్యపడునట్టు 

ధనికులకు స్కభువులు సాహాయ్యపడుచుందురు. దీనియాలమున దరి 

ద్రులడాస్యము మటీంత దుర్భర మగుచున్నది, ' ఇట్టిసాహాయ్య మే 

లేనియెడల దరిద్రులు ధనికుల-పెని తిరుగయబకి న్యాయ సమ్మతము ఏ 

ధర మును స్థాపించుట సుకరముగ నుండును. కాని సృభుత్వము 

లిట్టెప నికి ఆటంకము కలిగెంచుచున్నవి. స్కభుత్వాధికారమున కంతకు 

చౌర్జన్యమ (Force) మూలాధారము, సెన్యము, పోలీనులు, కారా 

సృభుత్వమునకు ప్రుధానచిహ్నాములం. శరీరమునకు బాధ 

యు పృభుత్వమువారు తను 

రము నిలుంచెట్టుకొనుదు త్రశుశ్వాం 
కారము తప్పించుకొనుటకు వీలగునట్టిది కాదు, ఇష్ట మున్న లో౯బడం 

_,టయు ఇష్టము. లేకున్న 

గృహములు 

కలిగించియు ' ప్రాణమునుకూడ త్రీసివేసియు 

చ భుత్వాధి కారము భనికులయందే స సంకృమిం | 

సత్య 

ములు రెండుమూండు కలవు : (౧) ప్రభుశ్వాధికారుల యభ్ఫీస్ట్రములను | 

చెలకొల్పుడుచుండును. 

శెందటో ఇట్టిఘనకార్యములను చేయుట సాధారణధర ర్యముగ నున్నది, 

మాఫోటయు. ' సోధ్యమ కాధూ, 

అరాజకత 

మనుష్యుండు భూమియందు పుట్టుటకు వూర్యముననుండియు చళుత్వ 

మతీనిె ఏ నధికారము చెలాయించుచుండును. తలిదండ్రులకు తాను 

క్రమముగ పుట్టినవా6 డౌనా కాంజా యని నిర్ణయించునధి కారము 

చని కలదు, “్రట్టుకలోడే అతం౭ డొక ప ప్రభుత్వమూ కి, కింద పుట్టు 
చున్నా (డు, ఒక చేశమును వదలీ మజీయొక చేశమునన ఇల్ల? నను ప్రభు 

త్వము లేనిడేళయు ప పృపంచమందు తేక పోవుటచేత ప్రభుత్వాధికార. 

ముననుండి. తప్పించుకొనుటకు మనుష్యుని కవకాళేము లేకున్న ది, 

ఇందు చేత చే ప్కభుత్వాధికారమునకు దౌర్జన్యము నిక్బంగము లనునవి 

(పృధానలకుణము లని చెప్పయడుచున్నవి. 

తల్లీ దం ద్యులయధి కార మునకు చేమ మూలము ; గురువుల యధి 

కారమునకు జ్ఞానోప 'జేశము మలము 3 యజమానుని యధికారమున 

కత డిచ్చుకూలి మూలము $ ఇష్టము లేనియెడల నీ యధి కారము 

లన్నిటనుండి విము క్రి గాం చవచ్చును, ఈసంబంధ ములు ఐచ్చికములు, 

ప్రుభుళ్వాధి కార మిట్రిది కాదు, 

డౌర్జన్యము నిర్భంధము, ధనికుల యందలి పక్షపాతము లే నగు 

నవి. 'వ్రధానలకణములు గాల ప్రభుత్వము ప్ర ప,పంచమం దుంకు 

నంత వపుకును ధర్శసంస్థాపనమ్ము వ్య క్రి స్వాతం త్ర స్థయు గుస్నాధములు, 

దాస్యవిముక్షికి పృభుత్వవినాళమే ముఖ్య సాధనము, 

౨ అరాజకసంఘుముయొక్క. లక్షణములు 3 ప్రభుత్వము 

లంళరం చినంతట"నే ఎిన్య మాలు, పోలీసువాం డ్రు, కా రాగ్భృహములు, 

నిర్భంధముగ పన్నులను వనూలుచేయుట లోనగునవి అద్భృశ్యమగును. 
ప చతికార్యమును మంచిమౌంద జరగవలసియుండును. ఇష్టము లేనివానిని 

నిర్బంధ పెట్టుటకు వీ లుండదు, 

అరాజక స సంఘమందు ధూమివై పెని గాని మూలఫనముపెరి గాని 

ఎవ్వరికిని స్వామ్య ముండదు. 

భాగస్థ సులు కొందటు కలసి సముదాయముగ నీ కాలమున వ్యవ 

పోరముల నేక ములను జరపుకొనుచుం డునట్లు అరాజకసంఘమందు 

వ్యవహారములు, వ్యాపారము, వ్యవసాయము లోనగునవి యన్నియు 

ఐచ్చికమయిన యొడంబడికలయాలమున జరగును. పని చేయనివానిని 

| బలవంత పెట్టు వా తుండరు, 

పాఠకాలలుు కళెళాలలు, ఉద్యాసవనములు, ( గ్రంథాలయ 

ములు చీ చత్సళాలలు మొదలగునవి ఇదే విధముగ వచ్చికసంఘమలద్యారా 

చ,స్తుత్ కాలమున గూడ ధర్మబుద్ధిగలవా 

శరీరపోవ ఇయున క త్యావళ్యకము లగు ఆహారపదార్థములం 

ఉచికముగ లభించును, ( కృేమపడుట క్షిష్టము చేని వారీకి సయితము నివి. 

యూజచితముగ వొరకు చుండుళ కావలసినంత వాట్టుకు ప్ర సతి వ్య కీయ. 

| కీని నరుధవింపవచ్చునుం 



అరాజకత 

దరిద్రులు ధనికులు అను భేదము తొలలానత ర్వాత చేరయలు 

చేయు వా రెవ్వరు నుండరు, అట్టిబుద్ధి ఎవరిక్రై నను కలిగినను (పృ జాభి 
ప్రా యముమూలము న నట్టి వారిని మంచిమార్లములోనికి త్రిప్పాన కవ 

నో ముండును, అట్టిపరిస్థికులలో సర్వమానవహౌ భ్రా భ్రాతృ తము వృద్దియై 

(పతిమను ష్యూండును సంపూర్ష స్వాతం త్ర, త్ సము నల్ల "ఆత్మ వికాస 

మునకు పాటుపడును. కలియుగవై కుంఠ మన నదియే. 

3. విమర్శ ;__ అరాజకత యనుమాటను విన్నంత మాత్ర, 
మునసనే భయపడి కొందలును, కోపో దేశము గలవారై నుటీక్రొంద 
టును దానిత త్త ్వమును విమర్శింపక యే దానిని 'ఖుండించుచుందురు. 

పృయోగిం దుటబయే 

యని భెవించి దానియందు విముఖు లగుచుందురు, బాంబులను జేయు 

టకోన్కు అరాజక తాసిద్ధాంత మనకును ఎట్టి సంబంధమును లేదు, ఈ 

సీద్ద'ంతేయును (ప్రృతిపాడించినవారిలో బకునిక తప్ప తక్కినవా రెవ 

రును దౌర్జన్యమును బోధించి యుండలేదు ప్రృజాసామాన్యమును 
విద్యావంకులం గావించియు, పృథుత్వమువారితో సాహాయ్యనిరాకర 

ణము చేసియు పరిస్థీశులను మార్పవలయా నని వా రభి ప్రాయపడికి, 

కు శుయోగించువా రండు నరాజక తాసీద్ధాంత మును నమ్తినవా 

రని యనుకొనంహాడదు. కావున తక్కి నసిద్దాంతములను విమర్శించునశ్తే 

మజేకొంచటలు. ఆరాజకత యన౭గా చాంబులను 

బాంబుల 

ఈ సీ సిద్దాంతమునుగాడ నినన, పాత బుద్ధితో పరిశీలింపవలసియున్న ది. 

(౧) ప్రశ శ్వమయొక్క- ప్రధానలక ణము దండ నాధికార 

మనుటయందు గొప్పసత్య మున్నది. ప్రేమ, భకి, అనురాగము, 

గౌరవము మెందలగువానిని ఆధారముగ6 చేసికొని అనేకులు వ్యక్తు 

ల పె నధికారమును చెలి ౦చు చుందురు, సృభుత్వము యొక్క. అధి 

కారమునకు నెన్యములు కారాగృహములద్వారా దండించుళ క్రి యే 

మూలము. భయముమూలముననే సృతి పృభుత్వము వారును ప జలను 
| (WW) 

లొంగం౭దీయయుచుం దురు. 

(౨) ఆస్తిహక్కు. లుండుటవలన కష్టపడి పనిచేయుకూలి 
వాం డు రైతులు, కర్మకరులు లోసగువారు కష్ట్రమునకు తగిన ఫలమును 

పొందకుండుటయు, భూస్వాములు సాహుకార్డు. కష్టమునకు మించిన 

ఫలమును పొందుచుండుటయు, సాధారణముగ పుభుత్వవ్యవవోర 
ములలో ధనికుల కుండునంత పలుకుబడి దరిద్రుులకు లేకుండుటయా, 

ప్రృభుత్వవిధానములు ధనికులయెడ పకుపాతీము గలీగియుండుటయు 

_సఠ్యీము, నిరంకుశ ప ప్రభుత్వము లుండునట్రివియు, ధనికులకు దరి ద్ర 

లకు గల తారతమ్య ముధెకముగ నుండునట్టిని యు. నగు దేశములలో 

ఈ పక్షపాతము హెచ్చుగ నున్నది, 

. (ఆ) ఆహారపదార్థము లుచిత మున లభించు నెడల పని చేయుట 

. కెవ్వయడుగూడ నిష్ట్రషడం “డను అనుమానము. కలుగవచ్చును. స్వా 
వముచేత మనుష్యుండు సోమరి కాయం, ఎట్టిపనియు చేయక కాలము 

నంచేరకు: వ్యర్థ పుచ్చువా రరుడుగ నుందురు. 'ధనికోలు కూలివాం డ్ 

వే, శక్తికి మించినపని చేయించుచుండుటచేతను, ఎంతపని చేసినను 

రోం% 

కడుపునిండ నన్నము దొరకకుంణుటచేతను సామాన్యముగ మనలో 
నేకులు పని యనిన విసువుశొనుచుందుకు, అట్లు గాక న్యాయానుసార 

ముగన్కూ శక్తి కనుగుణముగను పనిచేయ నవకాశము కలిగినయెడల నంద 

యును ఊత్సాహముతో పని చేయుచుందురు. నిర్బంఫరాహిత్య ముగల 
అరొజకసంఘమం దిట్టి యు తృౌహము మెండుగ నుండ(గలదు. కావున 

మనుష్యు లండణును సోమరు లగుదు రని భయపడవలసీనజరూరు లేదు, 

(రో) పరోపకారము చేయుటకూడ మనుష్యుని సహజగుణ 
ములలో నొక్క_టిగ నున్నది. ఈగణము వికసించుటక్రును, వ్యక 
మగసటకును తగి నయవ కాశేములను కల్పిం చినయెడల పరస్సరసహాకార 

మిప్పటికంచు శెన్సిశెట్లో అధిక మనను. కీ రీ ప్రతిష్టలకు మను 
హ్యులు _'పాటుపడునట్లు ధనసంపాదనమునకు(సాడ పాటుపడంజాలరు, 

ధనికు లే గొప్పవా రనియు, ధనమునుబట్టియే మనుష్యుని గౌరవా 

గొదవములు నిర్ణయ మగుచుండవలయు ననియు ప్రజ లనుకొనునంత 

వజికును ధనము గడించుటయం బే గొప్పవారు తమకాలమును, భక్తీని 
వినియోగించుచుందురు. మానవనేవయీ గౌారవేతు వనునఖి ప్రాయము 
వ్యాపించినయెడల శ్క్త కి గలవా రందటు నట్టినే సవర ఫూ నెదరు, చుస్తు 

తము ధన మున్నంగాని జరగనిపనులలో ననేకనులం అరాజకసంఘుము 
లందు పరోప పకారబుద్ధిద్వార" జరగ 6గలవు, 

జగత్ ి అనువాక్య్ళమున కపార్థము చేయరాదు, 

క భనమూల మిదం 

(౧౧) ఈవిషయములంబట్టి అరాజకతయే వాంఛనీయ మగు 
నాదర్శ మని బుజువు చేయుట సాధ్యము కాదు. _పెని బేర్కొనిన 

అంశము లన్నియు సత్యములు కావచ్చును; కాని అంతేమ్మా తృమున 
ప చ, భుత్వాధి కార మక్క_అయే లే దని చెప్పుటకు వీలు లేదు, ప్రభు 

త్వము మొత్రముతో కూడుకొన్నది కావచ్చును 3 క్రౌర్యము దానికి 
లక్షణముగ స నుండవచ్చును 3 దండనము డానిసాధగనము కావచ్చును, 
కాని మత్స తృముు దండనము లోనగునవి తేక సాంఘికజీవనము సాధ్య 

నుగు నా యని మన మాలోచింపవలెను, విమర్శించి చూచినయెడల 

నట్టిది సాధ్యము కా దనియీ్ చెప్పవలసియుండును, 

(౬) మనుష్యుండు ఏకాకి కాండు. ఒంటరిగ జీవనము చేయ 

అేండు. సంఘములో పదిమందితో కలసీయుండుట అతనిస్వ భావము, 
అ ట్లుండినంగాని అతనియం దిమిడియుండు శీ _్రసామర్థ ములు విక 

సంచి వృద్ధి చెంద(జాలవు, అనేక లొక 'సంస్రుముగ శీర్చడి యున్న 
ప్పుడు స ప్రభుత్వ మొక్క_టియున్నంగాని స సృక్కమముగ వ్యవహారములు 

జరగంజాలవు, ప్రుతిమనుష్యునియందును సుణణమలతోపాటు దుర్గుణ 
ములుకూడ కొన్నియున్నవి, బలనుందున్యూ 

నందును అందటును సమానులు కారు, 

చ బుద్ధియందున్సు. .గార్చు 

ఇలముగలవారా బలహీనులను 

వశపణుచుకా నంజాతురు? అన్తే, జన. మున, వారు జ్ఞానము లేనివారిని, 

"నేర్చుగలవారు చేర్చు లేనివారిని. వశపజుచుకొనందలంచుచుందురు, అధి 
కార వ్యామోహము. ప (పృతిమనుష్యునికిని కలదు. వ్యాజము లేకయే 
శోధము అనూ లో నగు దుర్గుణములు కొందజుకు కలుగుచుండును, 

అష్టేవా రీతరులను. చాధించుచుందురు, నమునుహ్యులలో గల భేదము 



లం౬ 

లన్నియు ధనముమూలమునమా, తే, త మే సంళ్ళవించునవి కావు. గనికులు 

దర్శద్రులు అను భేద మంతరించినీపేమ్తుటంగూడ న సహ జములగు మటీకొన్ని 

"భేదము లెల్ల ర స్పుడు నుండలలవు, అటి ట్టిసందర్భమున పరులను హింసించు 

టకున్కు వశ పబుచుకొొనుటకును ఉద్యు క్రూ లగువారిని నిర్బంధించుట 

అత్యావశ్యకము. అట్టివారిని నిర్బంధిం పనియెడల 6 స్వేచ్చ ” యనునది 

వారికిమా తృ మే యుండును. తక్కిన్నవారు వారికి దాసులు కావలసి 

యుందురు, అందటజికును స్వేచ్చ యుందవలయుననిన అందటును కొన్ని 

నిర్బంభముల సంగీకరింపవలెను, అట్టి నిర్బంభములను విధించునధి కారము 

క సృభుత్వాధికార మని ఆపేరు ఈయధి కారము లేనియెడల సాంఘిక 

జీవనము దుస్సాధ మగును, కావున అరాజకతమనము కోర దగినదికాదు, 

అధికారమం దుండువారు ఎంతటి వేదాంత జ్ఞానము కలవారై నను 

తేమయధికారమును స్వలాభముకొజుకై దుర్వినిమోూగము చేయుట 

సహాజము. అధి కారమం దిట్రిలోప ముండుట చేత సే అరాజకతా వాదులు 

దాని నడుగంట నాశము చేయ పృయత్నించుచున్నారు. కాని ఇది 

సరియగుమార్షము కాదు, సంభుము నిలుకడగ నుండుటకు ప్రభుత్వ 

మత్యావళ్యకము. అట్టియధి కారము దుర్వినియోగ ము కాకుందంకు కు 

వలయునుపాయములను కనుగొని, ఆయుపాయముల నాదరణయందు 6 

'బెట్టుటకు మను ష్యుండు చ యత్నము చేయవలెను, మనుష్యుని పృజ్ఞ 

యంతయు నీప్రయత్నమం దే యున్నదె. రాజక్రీయాభినద్ది యనిన 

నిదియే, రాజ్యాంగ శా స్త్రప పరిశోధన చేయుజా* రిట్రి యు పొయ ములను 

కనుగొనుటయం బే తమబుద్ధి బలము నుపయోగించుచు న్నారు, రాజ్యాంగ 

సంస్కర్త లీమార్షమున నే నడచుచుందురు. దీనినిబట్టి అరాజక తొ వాదుల 

సిద్ధాంతము లన్నియు నిస్ఫులము లని మన మనుకొానంగూడదు. నాడీ 

పరీక్ష చేసి కోగముయొక్క. స్వరూపమును కనుంగొనువై ద్యు నివంటి 

వారే అరాజక తా వాదులు, రోగము కుదురుటకో కావలసిన శ్చై సంధ మును 

నిర్ణ యించుటకు పూర్వము డానిస్వరూప సుదెయో తెలిసికొనుట 

యావళ్యక మగునట్టు చభు త్వాధికారమును 

పుూరష్టము ఆ యధి కార ముయొక ్క_ స్వరూప పమును చానిలక్షఇములును 

సం స్క_రించుటకు 

తెలిసికొనుట. ఆవశ్యకము. ఈలకు ఇవిమర్శ్భయందు వా రత్యధికమగు 

తెలివి తేటల చూపీరి. కాని లోపములను పోణాెట్టుటకు వారు సూచిం 

చినమార్దము తగినమార్ష్యము కాదు, రోగము కదుర్చుటకు రోగిని 

చంపుటరో నూర్ష మని తలంచు'వె వైద్యునివలె వారు ప్రవర్తించు 

చున్నారు. ఇదయ్ అరాజక తావాదమందలి లోపము, 

ప్రభుత్యలకణవిమర్శయందు వారు చెప్పినమాటలు సత్యము 

లని గృహించినవారు పృభుత్వాధికారము నిరంకుళశము గాకయు, 

దుర్విని యోగము కాకయు నుండుట కుపాయను లెన్నిటినో సూచించి 

యున్నారు, వీని కన్నిటికిని ప్రధాననూ శ్ర, మొక్క_టి కలదు. అధి 

కార 'మెన్నండును ఒక్కా సంస్థయందు కీం ద్రీకరింపలయూడదు. సర్వా 

ధికారము సొక్కసంస్థయంటే సంక క్రమం చియున్న యెడల దుర్వినిమో 

గమున కెస్క_వయ వకాశము. కలుగును, కావున సాధ్యమైనంత వణకు 

ప్రభుత్వాధికారము భిన్న భిన్న ములగు సంస్థలకు చెందియుండవ-లెను, 

ఆరాప ట్రణము- అరారియా 

' ె డరల్ విధానములోని సుగుణ మిదియే, స్థానిక స్వపరిపాలనో క్రైశ 

మిట్టి దే. వపృభుత్వముకూడ నిట్టిలాభము'నీ సమకూర్చు చున్నది, 

భూమి మాలధనము మొదలగు అర్ధోత్చ _త్తిసాధనముల పెని పృభుత్వము. 

వారికే స్వామ్య ముండవలయు నను పద్ధతిమాలమున(గాడ ద్రుస్తుకే కాల 

ఫురాజ్యాంగవిధానమందలి లోపములు కొన్ని అంతరింప(గలవు, కావున 

అరా జక తొవాదమును విడనాడి, గ్ర భుత్వాధికారము. సద్వినియోగ 

మీకు కావలసి సినసాధవమాలను కళణానుటయే కు శ్రేయోదాయకము, 

(మూ. శం, రం.) 

ద జా 
హా. 

అరాపట్టణము 
యొక్క ముఖ్య పట్టణము, ఇది కల త్తాకు 3౬4 మెళ్ళమోొంద' నుండును, 

నసంఖ్య 'రోజట,౧౭౦. ౧౮౫౭ లోని సిపొయిీల తికుగంచాటుకాల 

మున కువర్సింగ్ అనునతండు ౨౦౦౦ల మంది సిపొయీలతోను 

౮౦౦౦ల మంది ఇతరజనులతోను ఈ గ్రామమునకు ౨౭-వ కేది 

జాలయిరోజున వచ్చి చెజసాలలోని వై దీలను విడుదలచేసి ఖజానా. 

కొల్ల గా శ్రైను.. ఈ గ్రామము ౧౮౬౫ లో మ్యునిసిపాలిటీగ మార్చ 

బటెను, 

— బంగాళ దేశమున . శహో బాద్ జిల్లా 

అరాఫత్ — అశేబియా డేశయులో మక్కా. నగరమునకు 

౧౨ మైళ్ల దూరమం దున్న యొకపర్వతను. * గుర్తించుకొన్న కొండి 

యని యీశీబ్దార్థము, ఆదిమదంపతు 

వారు భగవంతుని టే నిపేధింపంబడిన జ్ఞైనఫలమును సెతాను( హోత్సా 

హమువలనం _ దినుటచేత€ బవి తృతతోపొటు స్వర్లముం గూడ 
గోలగ్సేయి ఛభూమిమో(దను బడిరీ. ఈ దంపతులయధోగతికిం గారణ 

భూతులైన సర్ప మయూర సైతౌనులు కృమనుగ ఇస్పెహోను, 

బిల్ బేసు నుప్ర, దేశములందును, హవ్వ అరాఫత్ 

మో(దనుు ఆదాము లంకలోని సెరాండిబుపర్టతమయుమో (దను గహాలిరి, 

(స్రీ యసటచే నున్న స్థలమును వాయవెజుచి యక్క_డనుండియే 

హవ్వ తనమగనిని పేరుపెట్టి పిలువసా గను. ఆదాము భార్యను వెనకు 

నిమిత్తము. బయలు దేటీ యేక 'సంవత్సేర ములపర్యంతము. బర్యటన 

మొనరీంచుచు!. దుద కరాఫత్ పర్వతమును జేరి . నిరంతరముగ6 దన 

నామముం గొని, పిలంచుచున్న సావ్వను జూచి యా మెదగ్టజుకు6 

బోవ 'నిరువురును -బరస్పరము. గుర్తించుకొనిరి, ఇందువేతనే. 

యీకొండ కరాఫత్ ' అని. పేరు వచ్చినది. దీనిని * ఆరాఫాహి 

యనియు విలుచుచుందురు, 

లగు నాదోమ్ము హవ్వయను 

కాబూల్ ,. 

అరారత్ __ ఆర్తీ నియా బేశములోని ఒక అగ్ని పర్వతము. 
దీనికి కెండు శిఖరము లున్నవి, . మొదటిడానిని పెద్ద అరారత్ అనియు, 

'రెండవదానిని చిన్న అరారత్ అనియా పిలుతురు, మొదటిదా నియెత్తు 

౧౬,౯౧౬ అడుగులు. రెండవదానియెత్తు ౧౨౮౮౦ అడుగులు, 

పంత _అరారియా (సబ్ డివిజకా) _ బీహార్ ప్రాంత 
మందలి. పూర్ణ్మి యాజిల్లాలోని యొకసబ్డివిజకా, ఇది చేపాళదేశము. .. 



అరాలి_అరిజోనా 
నకు ఆని యుండును, జె వై శౌల్యము ౧౧౭౭ చదరళ పుమెల్లు. జనసంఖ్య 
ర్క ౧4౯౮), ఇందు ఒ౦౦ల (్రామములు కలవు. రాణీగంజ్ 
ాణా (తాలూకాలో పుల్ల రిభూములు విస్తారముగ6 గలవు, ఇచ్చట 
ఎనుముజూాతిని విసారముగ6 బెంచెదరు, 

అరాలి లా విశ్వామి కుని పుక్ర్రుండు, 

అరింగ్ __ సంయు క్ ప్రాంతములో మధథురజిల్లా మథుర 
తాలూకాలో నొళ్ల పానము, ౧౯-వ శతాబ్దిలో నీ గ్రామము 
నిర్మింపంబడినది. ఫురాతనమగు న నొకమట్టిక్రశేట శిథిల భాగములు సే చే(టికిని 
గలవు. ౧౮౬౮ -వ. సంవత్సరమునకు మునుప్రు ఇది అరింగ్ పరగణాకు 
ముఖ్యపట్టణముగ నుం జెడిది కాని ఆపరగణాను మథురపరగణాత్రో 

. కలివీని వై చినతేరువాత ౪ ప్రాముఖ్యము పోయినది. ౧౮౫౪౭-వ. సంవ 
త్సరయునా౭టి 6 సీపొయీల కలహము" లో, బాల్లాన్నప, ప, దేశములలో 
నిది యొకటి, చ్ర,స్తుతేమున నీ శ్రామము బృం దావనములాోని రంగజీ 
యాలయమునకు( జెందిన యీ నాములలాళ నొకటి, 

అరి — ఒక బ హరి, 
బె 

ఓ స్తా టే (౧౪౭౪ ౧3౩3) — . ఇటలీ దేశమందలి గొ గొప్ప 
కవి; ఇతండు కు ఓర్. ల్యాండొ ఫ్య్యూరిఓసో( Orlando Furioso )అను 
మహాకావ్యమును రచిం చెను.. (ప్రపంచమందలి మహో కావ్యములలో 
దీని నొకటిగా పరిగణించెదరు, ఇది రోం క్ట (గృంథము. 
ఇతే(కు రాజకీ యసం బంగ మైన పనులను సేక్కీంటిని జే 

అరిశి౫ బశ్నారీజిల్లా ఆలూరు తౌలూకాయందలీ 
గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౪౩౦ (౧౯ 3౧). 

అరికెల 

జమిక దారీగ్రానుము. జనసంఖ్య ౧౫౮౨ (౧౯౩౧). 

చిత్తూరుజిల్లా పుంగనూరుతాలూ కాలో ని 

అరికేసరి __ ఈతడు ఎనిమిదవ శశాబ్టియందు రాజ్య 
మేశెను, పల్ల వుల నోడిం'చెను. 

అరిక్బూకా. న్ ఇత డొక మంగోలియావీరు(డు, 

by CR ౧౨౬ ౦-వ సంవత్సర పు ప్రాంతమున మంగోలీయా రాజ్య 

పొలకుండగు మంగూమర కానంతరమున పాలకు లెవ్వరు నారాజ్య 

"మునకు శేశైరి, కాని యా స్థానమునకు. బృయత్సించినవా రిరువురు, 

_ వారీలో నరక్బూకా యనునతండు కారాకోరమం . దొక సమావేళ 

_- మొనరించి యందలివారి సమ్మతిని పళ్చిమ స్రాంతములకుం దానే రా 

- జయ్యెను.. రాజకుమారుడు కూజ్లాయ్ఖాను వీనాలో వేటోొక 

'సమాజేళశ మొనరించి తా నచట నాయకుల. డయ్యెను, తరువాత 

జరగిన కలసాములో కూజ్లాయ్ఖానునకే జయము గలుగంగా రాజ్య 

మొలక ములవని వట్టి యెణారిభూమి, 

వున కంఠటికి గతల నాయకం డయ్యెను. 

రీం౭ 

అరిగీవాలెం __ విశాఖపట్టణము జిల్లా శృంగవరపు 
కోటతాలూకాయందలి జమాకొదారీ ్ర్రామము. జనసంఖ్య ౫౫౧ 
(౧౯౩ ౧). 

అరిగెలవారిప అ 

తాలూకాలోని ఈనాం 

— చిత్తూరుజిల్లా వాయల్పాడు 
గాము, జనసంఖ్య ౨.౨౯ (౧౯౩౧). లో 

అరిగేప ళ్ — నెల్లూరుజిల్లా నంకట౫దితాలూకాలోని 

జమిళదారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౨౨ (౧౯౩౧). 

అరిఘ్ను డు __ రావణపక్నీయ రాతసుయ. 

అరిచ్చత్ర త ము ___ భారతయుద్ధము జరగనపుడు కుకు 
చేనలు విడి సిన యొకస్థలము. 

అరిజ్లితు _ (శ్రుకృష్తునకును భదృకును ' బుట్టిన 
వు త్తు. 

: అరిజోనా ఎ సంయుక్త రాజ్యములలో ని ఒక రాజ్యము, 

౧౯౧౨-వ సంవత్సరమున నిదె ఆభబేశప్రు సంమయోజనము (Union ) 

నందు చేర్చుకిన(బకినది.. దక్నీణయున మెక్సికో పడమట కాలిఫో 
రియా, నెవాడారాజ్యములును -- - ముణీయు నీ (పక్కను కొలళేడోనది 

చాలమార ముపర్యంతమును సరిహాద్దుగ 6 బ్రవహీంచును _ ఉత్తరమున 

ఊటాసహ రాజ్యమును, తూర్పున నవ మెక్సికో (New mexico) రాజ్య 
మును దీని మొల్లలు. దీని వైశాల్యము ౧౧౩౦౯౫౬ చదర ఫుమైళ్లు, 

అందులో 

౧౩౭౧౯౬౮ నుంది తెల్ల వారు. ఈరాజ్యమున ౨౯౦౧౭ చదరపు 
మెళ్ల వై శాల్యముగల రిజర్వేనను "నేలలు గలవు. వానియందు అపాచే 

జాలు లోన ఊత్తర_-అ మెరి కాహీందువులు రలరోం౦ ల మంది 

వజకును' గలరు. 

౧౯౨౦ నాటికి ఈరాజ్యప్రు జనసంఖ్య 3,3 3౯౦3. 

ఈరా జ్యమందలి భూమ్యుపరిభాగ మంతేయు పర్వతమయము, 
కాని సస్యవంతము లై, జలసమృద్ధము లైన లోయ లీప పర్వతొ గృముల 
మధ్య మధ్యం గలవు, రాజ్యమందలి మటీకొంత భాగము బొ _త్రిగ మొక 

పడమట  కొంతదూరము 

పర్యంతము. శవలము. సరిహద్దుగ 6 (బ్రృావహించుచుండుటరే కాక కొల 
శడోనది ఈరాజ్యమలోపల0హాడ కోంతదూరము పొటు చుండును. 

కావున నీ ప్రాంతమును ఆనదికి పరీవాహ మేత్ర, తృ. (Basin). మనియు 
 ఇెప్పవచ్చును, దీని కుపనడు లగు గీలా, చిన్న కొలశేడో నదులు ఈ 

రాజ్యమున శూర్చుపడచురలం గాం బృవహించుచుండును, నూర్గ 
“శొలంది మెళ్ళప పర్యంత- మోనది ౧౫౦౦. మొదలు ౬౦౦౦ ల అడుగుల 
యెత్తున నిట్టనిలువుగ గోడలవలె నిలిచియుండు . పర్వత "పార్శ సములు 
కల. అగాధమగు పాషాణమయ : మార్చ ముగుండా ప ప్ర్కృవహించుచుండు 
టచే నిచటికందరములు వ. గాలు్రచుండును. కన్ని 

కృషి 



ర౦౮ అరి కా 

కార్యములనిమిత్త ము నీటికాలువలు కలవు, విశాలములగు ఉన్నతభూ 

భాగములు ేంకలమందలకున్వు బకువులమందలకును మేం కుపయో 

గపడుట కతి ఉత్తమమైనవి, ఈప్రాంతము రాగి బంగారమువెండి 

వీసము మొదలగు 'ఖనిజములకో స్టానమైనది. ఖననవ్యాపారము విదివిగ 

సాగుచుండును, రాగిని కరణించి శుద్ధి చేయుపనులు మిక్క్క_టములు. 

దకీణసాంటాెఫీ పసిఫీక్ ₹ నై ల్వే క ఇలాకామధ్యగం బోవును. 

ఫోనిక్సు దీని ముఖ్య పట్టణ యు, ఇందలీ జన నసంఖ్య ౨౯౦0౫3. 

అరిణా౦అక్కీ వలన ___ విశాఖపట్టణముజి ల్ఞాబీ పురు 

పల్లెతాలూకాలోని ఈనాం గ్రామము, జనసంఖ్య ౬౧౬ (౧౯౩౧), 

_ అరి దో త్ర ఎ (చం. వం.) యాదవుండు. అంధక 

వంశజు.డెన దుందుఖిరాజు పు క్రీ (డు, ఇతనికకమారుండు ఫునర్వ నువు, 

_ అరిపిరాల ___ కృష్ణజిల్లా గుడివాడ తాలూకాలోని 

చ్యానుము, జనసంఖ్య ౯౨రి (౧౯౩౧). 

అవీ ఇ __ గంజాంజిల్లా పర్గాకినిడితాలూ కాకు చెందిన. 

జమికొదారీ గ్రా గా మము, ఇచటి జనసంఖ్య ౭ ౭౮ (౧౯౩౧). 

అరినుకను (డు — వం ) యాదవుడు, 

వృష్టిపు క్ర్రుర్నడైన శ్వఫల్క_రా జుయొక్క_ పదుముసరు పుత్రులలో 

నొకడు, 

అరిము త్త కొపల్టె 

యందలి ఈనామ ధ్రానుము, బదలీ జనసంఖ్య ౬౭ (౧౯౩ ౧). 

(చం, 

లా చిత్తూరుజిల్లా కుప్పంతొలూ కా 

అరి మేజయు (డం __ ఒకయాదవుండు, 

అ రి య ం౦ంకాన్రు ___ తిరువాకాకూరు రాజ్యములోని షం 

కాట్టతాలూకాలో నొక గ్రామము. అరియం కాను_కనును ద్వార మునక 

ఇంచుమిం చుగ నొక మెలుదూర మున తిరు నె ల్వేలీ- క్విలక రై "లె లందాదిపే పె, 
: "ద గగ = క చ టు 

నున్నది. తిరువాకాకూరుననుండి తిరునె ల్వేలికి. బోవు రాచ బొాటయు | కంపెనీవారికి సంవత్సరమునకు రు, ౧౦౯౦ లు పేమ్కవ్ వెల్లీంప 
' నొప్పుకొ నెను. జమోిక్ దారులు వనియడాతివారు. ఈ జమికాదారు 

ప్రకృతి లకు అప్పు లధిక మెనందున పాసు కారులు కోర్టుద్వారా వేలము 
నీయూరిగుండా పోవును. కాఫీల "తేయాకుగిం జలవ్యాపారము దీనికి 

ప్రాముఖ్య మిచ్చినది, కొండలనడుమ నుండుటచే నిచ్చటి 

దృశ్యము బాల రమణీయముగ నుండును, కడు పురాతనమైన చేవా 

లయ మొకటి అరీయంకావులో 6 గలదు. ఇది పరశు రాము(డు కటిం 

చిన దందురో, 

అరి య ౦ చొ __ గంజాంజిల్లా పర్షాకిమిడి ఛాలూూకాకు 

చేరిన ఈనాం గ్రామము. జనసంఖ్య 30%. 

అరియనాథమొదలియారు 
చిన విశ్వనాథనాయంకుని మంత్రి, రా జ్యపాలనమున నితండు విశ్వ న 

J wb ఇ ముఖ్యప్థుణమ . 

__ మధురను బాలీం | థు 9° మున "మేఘవానదిలో. గలయును, ఇది. సంపూర్ణ ముగ. పడవ పృయోణ 

౦అకిగ(ావలన_ అరి వేముల 
మం త్మిగ నే యుండెను, ఈకాలమున జరగిన రతు.సతగ్టియుద్ధమునందు 

విజయనగర'సబాళివ రాయల కార్యకర్త యయిన అళియరానురాయ 

లకు సాయపడుట కతండు కృష్ణప్ప నాయ (కునిపక్షు మున గొప్ప నె న్య 

ములను దీసికొని విజ మయనగర మున కరి ణెను. 

కృష్ణప్ప'నాయ కుని యనంతరమున సింహాసనము నెక్కిన వీరప్ప 

నాయ(కునికాలమున౮సాడ అరియనాథుండు మధుర నాయంశకరాజా 

స్థానమున “నెప్పటివ లెం టాధాన్యము వహిం౦చియుం డెను, 

రెండన కృష్ణ ప్ప'నా య కుని కాలమున, అనగా శ్రీ స్ట 

౧౬౦౦ల ప్రాంతమున అరియనాభమొదలియారు కాలధర్మమునొం బెను, 

అరియనాథుండు మధుర నాయంకరాజులకడ ప్రధానమంత్రి 

గను, (వృధాననేనాధిపతిగనుగూడ నుం డెడివాండు. ఇతండు నుభుర 

యందు వేయి స్తంభముల మంటపమును గట్టిం చెను, దాని డ్వారమున 

మలచిన యతేనిచి, గ హాము నిప్పటికిని జాడవచ్చును. ఇతడు మధుర, 
Ww 

తిరునెల్వేలి మొడలగు స్థలములందు వేయి _స్టంభముల స స్మత్రములను గట్టి ౫టించి 

నట్లు 6 మృత్యుంజయవృత్తాంత ము ” లను (గ్రృుంథమువలన( చెలియు 

చున్ని, 

అరియలూరు -- (పట్టణము) తిరుచునాపల్లి జిల్లా 
ఉడయారుపాలెయం తాలూకా అరియలూరు జమికొదారీయందలి 

జనసంఖ్య ౭338౭0, ఈపట్టణమున పట్నూలు 

mE డడ ఫు పటుబటలు "షే కారక అను నేతగాం డ్రచే నునుపుగా దట్టయు గా పట్టుబట్టలు పెక్కు 

రకములుగ ేయంబడును. అరియలూరు నాయంకులు్య నవాబురాజ్యము 

శ్రీందను కర్మ్నాటక్ యుద్ధములప్పుడును, అనేకము లగు మార్పులు 

ఇచెందిరి.  ఈజమికాదారీ కొంతకాలను కంపెనీవారి పాలన క్రింద 

నుం టజెను, జమోకొ దారు వనూలుమొత్తములో ౧౦-వ వంతు అనుభ 

వించుచుం ణేను. డీ శ, ౧౮౭౧ లో జమోకాదారు తను నివసించు 

పట్టణమునకు మటేకాన్ని సమిప్యగ్రాముములక్రును సన్నదును బొంది 

చేయించిరి. అందుచే నిది పదుచేడుతునుకలు గా విభజింపంబయెను, 

అరియాల్ ఖాన్ __ బంగాళ దేశమునందలి యొకచిన్న 

నది. ఇది ఫరీద్ పురమునకు సమిపమున నున్న పద్ద నుండి పుట్టి 

ఫరీద్ పురము, చాకర్ గంజ్ జిల్లాలగుండా (సృ్కనహీ కూ ంచుచున్న ది, 

వేసవిలో దీనివెడల్పు ౧,౭౦౦ గజములు? వాన కాలమున 3,000 

గజములు. ఎన్నియో ఫాయలుగం జీలి తుద కిది మొర్గంజ్ సమోప 

“ముస కనుకూలముగ నుండును 

నాథనాయంకునికి చాల సాయప డెను. ఇతండు కాంనీప్రరమండలము 

నకు జెందినవాండు, విశ్వనాధనాయంకుని_ యనంతరమున వధు | 

ఇమోకొడారీ గా మము, జనసంఖ్య ౬ ౬౨౬. (9౯౨౩౧). 

అరి వేముల __ నెల్లూరుజిల్లా కనిగిరి తాలూకాలోని 

నో 



అరిసింవాు(డు- అరి ఫ్రై టల్ 

లరినసీంహా (డు __ -లావణ్యసింహొంని కరమారు6ండు, 
అమరచం దః: ద్రకవి 'యితనిక్తి 'సమాకానీ కండు ; - సహాధ్యాయి, అరిసీం 
హుండు క్తవిశారవాస స్యము) అను పేర నలంకారశాహ్త్రయుపె నేక 

(గృరిథమును రచించెను, అమరచం ద్రునికి (6 కావ్యకల్పలత ను రచించు 
ట్ నితండు తోడుపడినట్లు తెలియుచున్నది. 

| అధినే సేవా జన కృష్ష జిల్లా బందరు తాలూకాలోని 

గ్రామము, ఇచటి జనసంఖ్య ఛా౮ా 3 (౧౯౩౧). 

ఆరిస్టయిడిన్ (శః 
ఇతంకు ఏ' థెన్సు పట్టణవాసి రా జకార్యకుళలుండ్యూ జేశభక్తు కండు మహా 

వీరుండు. ఇతేనికి న్యాయస్వరూఫపుండు అను బికుదుం డెను. జగత్ 

ప,ఖ్యాతిం జెందిన మరథాన్ ుద్ధయునందు ( క స్ట్ వూ, లో౯ాం' ట్ర గీ కు 

సెన్యములను నడపివ పదిమందిని యకులలో నం డొకండు. శవా 

కస్ అనువానితో నీతనికి వైరముగలిగనందున నీతనిని క్రీ పూ. రరర 
లో సంవత్సర ములవణికును దేశమునకు రావలదని విడలలాట్టిర 

కాని రరాం లో పార నీకోరా జెన కురకుండు' ( Xerxes) గీ, గీ సు చేశేయు 

పూ. 3౦0-౪౬౮) — ౧ 

మోందెకి దండే త్తీవచ్చివప్పు. డికనిని మరల రానించిరీ. ఇలాముక్, "పెషి 

యా. అను యుద్ధములలో (ఈ8౭౯) మిగుల పరాక్కమమును జూపి 
పారసీకరాజును 'సళాభవించెను. ఈతండు 'రో2౮ pa చస భు చేకమం 

ండిన చిన్నచిన్న * సంస్థానముల నొకటిగల జేసెను.. దానిన డీలీియకా 

సంఘ మందురు, ఇతండు ముక్కిలీ బీదవాండుగ చనిపోయెను. ఈతని 

జార రద పీక క్కియలకు. పృభుత్వయు జారు సావోయ్యము చేసిరి, 
ఇత నీహశులనను ప,భుత్వమువా రుపకారవేతన మిచ్చిరి, 

అరిన్ల న్లయిడీస్ , వబ్లియన్ ఈ లియ న్ (క్రీ. శ 

రా_౯ొ = యా) న శీ కుజూాతివా6 దైన యొకనోళ్చ యాలంకారి. 

కుండు వక్త, ఇలేండు క్ ఇటలీ) ఈజిస్ట్ర ఆసీయాబేళము 

లన్న యు దిరిగెను. తుదకు స్వర్నాపట్రణమందు నివాసస్థల. మేర్చటు 

చుకొొనను. మార్క_న్ ఆరీలియస్ ఆను రోనుకచ కవ రికి నీకనియేడ 

నెక్కు_వ గౌరవము. ఈఠనివక్త్ ృృత్వనరాచకము లగు ౫0|| ప్రవచ 
నములును, రెండు అలంకారీకగ గ్రరథములును. ఇప్పటికిని వాడుక లో 

అరిస్టాటల్ "(శ్రీ శా: 3ళారో - 3౨౨) రేకు 

జేశమందళి. సుప సిద్ధత త త్త వేత్త ఆచార్య శికోవణి. ప్రపంచము 

= నందు సకల విధమైన జ్ఞానమును ప్రసరింపంజేయుటడై బోధ 

రూపమునను, 

నొకడు, ఈళీసకాలమందుః చలిసీన 'యన్నిక్యాస్త్రమలమా(దను 

ఈకడు (గ్రంథములను శ్రాగెను, ఉపనివత్తులును వడ్దర్శనములున్ను 
వానిపై ంకరాది ా మ్యములును,.. ధ్వ న్యాలోకమును ఒక్క్కయాచా. 

ద్య వ్రానీయన్న యెడల శారేనికి . వెట్టిగారవము. చేయవల 

లం. . 

గృంథయాప సమునను యళ్నేమ 'చేసినమహర్టులలో 

వై వైద్యమును ' 'శేర్చియుండవచ్చును, 

}. 

లంగా 

యునో యట్టి గొరవమనకు ఈత క్త క్ర్వవేత్త త తగినవా6 డని, చెప్పి నచో 
అతిశయో, కి ర కాజీరదు. 

అరిసాటల్ * 
“లు ' 

చరిత్రము! ఈతడు శ స్టారా ' అనుచోట ప్రా. 

వి౮రోలో జ న్మించెను, స్టాగిరా యనునది రీనుదేళమందలి సమ్ముదృ్క 
తీరపుంబట్టణము. ఈత నిపూర్వులు వైద్యము. చేయువారు. ఈతని 
తండ్రి మున నికొ మెక్సు మెసీడోనియాకు రాజైన అమింటాను 
అనురాజానక వైద్యుడు, శ్నేహీతు(డు, ఈళతయ తం డ్రియొద్ద 

ఈతడు ౧౭-౫ లి 

(శ్రీ వూ, 3౬౭ ) సార్రైటీను నుళిష్యుండును, - మహర్షీయు. నస 
ప్లైదోయిద్ద తత్త మును అభ్యసించునిమి శ్ర త్తమ: ఏణెన్వు నళమునకుం 
బోయెను. “కాని అప్పు డచ్చట ప్లైటో. లేనందున్న మూండు సంవ 
త్సిరములవజకును తనంళట. తానే. విద్యాభివృద్ధి చేసికొనుచు 
శ్రీః ఫూ. ౨౬.3. లో "ఫైటో. రాయగా నత్నికి శిష్య చాయను, ఇతని 

కుళ్ళాకబుద్ధి + చూచి.. టో ఈతనికి తనవిజ్యాసీకమయొక్క_ మా ర్తి 
మంత. బుద్దివై. భవ మన్న బిరుదు నొసంగాను. కాని యాతండు గణాను 

గతికుండు గాక గురువు. చెప్పిన. దంతయు చేర్చుకొని. తన యభిి 

ప్రాయము. లాతనికంకు భిన్నము లయినప్పుడ్కు సరువుతోలహాడ 
. వాదించుచుండువాండు, స్లైటో 3౨ లో .మృతినొందయగ్క ఆతని 

మేనర్జులాన స్ఫృనిష్పను అవి ద్యాపీఠమునభ నాచార్యు( డయ్యెను... 



రం 
రిస్లా 

ఈ 

అంత అరీస్తాటలు ఏ'థెన్సు విడిచి అటర్ నియస్ రాజై న హర్మియసు | 

నొద్దకుం బోయెను. ఈ రాజుకూడ సెటోకు శిష్యుండు, 

క్రీ. వూ. "36౨ లో మెసిడొన్ రాజైన ఫిలిప్పు తన 
కుమారుండైన అలెజ్టాండరునకు విద్య "నేర్చుటకై ఆరిస్టాటలును 

పిలీపించెను. ' తరువాత 'మహామహుండైన రప్పటికి 

పదునాల్లు సంవత్సర ములవా(డు, ' అలెగ్జాండరు రా జైనతరు వాతను 

పూ. 33౫ లో ఈతత్త వేత్త . ఏభిన్ఫునకుం బోయి లిసియమ్: 

దండు సంవ (Lyceum) అను 'విగ్యామందిరమును స్థాపించి పం 

దక ములవజిక్యను జిజ్ఞాసువు లందణికే నవ్యాహతీ ముగ విద్యాదానము 

చేసె ట్ల క్కింద నిటు నటు తిరుగుచు నీతండు 

క. జెప్పుచుం డెను. క్రీ.వూ.' 3౨౩ లో అలెగ్జాండరు 
మృశు. 'డయ్యెను, అంత నాచెప్టణమందలి యితని ప రస్ 

లీతనిని బాధ పెట్ట చెంచా నీతండు చాల్సి సునకుల. బోయెను 

అచ్చటశే 500 లం గీర్తి శేషు డయ్యెను. 

.- అలెగాంద 
జ 

గుంపులుగానుండు 'చెట 

త్రంథములు;-- ఈకేని | గృంథములు . పెక్కు_లు "కలవు. కాని 
యీతనిష యనంబకు, గ గ్రంథము లస్నయూు నీతనివియేనా యని సంశ 

యము. కలదు. ఈశన (గృంథములు సెక్కు_లు టిప్పణిరూపమున 

నున్నవి, . అందుచే నీతండు. శిష్యులకు . బోధచేయునప్పు డిచ్చిన 

కిప్పణు లే . యివి మయైయుండు ననియు: స్వతం త్ర, పఫు.సకరూపమున 

వ్రాయుటకు ( బూర్వ చే యీ యాచార్యుండు సరీరమును జాలీంచి 

వరదున, ఆతండు శిష్యులకు చేర్చునిమి త్రము చ్రాసినటిప్పణులో, అతని 

శిష్యులు వ్రా వానికొనినవో ఆతనిేరిట వచ్చుచున్న వని కొందజుపండి 

తులయభ్లి ప్రాయము. అందుచేతనే ఈతని గృంథములు కొన్ని పూర్తిగ 
నుండక పోవుటయ్సు, చెప్పినదే యొకప్పుడు మరల. జెప్పంబడుటయ్సు 

ప్రతిజ్ఞ చేసి సిన కొన్నివిపయములను చర్చింపకపోవుటయు తటస్థించు 

చున్నది. ఈతనిచే రచింపబడిన, గ గృంథము లన్నియు నీ శీ ంది యెదు 

తరగతులుగ విభజింపవచ్చును ౧ తేర్క శ్వాసము TLogicy); 

5, జీవళ్యాస్త్రయు 

( Biology ); ఈ వేదడాంతళాస్త్రుము . (Metaphysics y; x 

నీతి రాజనీతి... (Ethics. &. Politics 0; ౬. - సాహిత్యళాస్త్రము 

( Literature ) 

ఎక, పదార్థ విజ్ఞానళాస్ర్రము ( Physics )5 

౧. ఈతనిచే రచింపబడిన గుం థములలో కర్కశా ప్రయ 

ముఖ్యమయినది, పాళ్చాత్తు్యుల యు  కివాదమునకు మూలాధారము, 

న్యాయబై. శేపిక్షన్నూ త్కేములను రచించిన గౌతమ కణాదబుషులత్రో 

నీతనిని ఈవిహయమున న పోల్చవచ్చును. ఇత6 డీవిషయమున శ్రాసినట్టి 

౬ (గృంథములను జేర్చి తరువాతివారు దీనికి ఆర్షనమ్ (Orgafum గ్ల 

అనంగా కరణము” అని పేరు పెట్టిరి. మన శా(స్త్రమందలి లక్షణము 

చూచినను * అనుమితికరణ మనుమానమ్ * ;- కావున అనుమానమును 

గుణించి ముఖ్ర్యిమగం (బ్ర బృతిపొదించునట్లి తర్క_శాస్ర్రకును ' శ కరణి 

మనుట సహజమే, ఈ యాజు గృంథములందును పదార్థములు, తర్క. 

9 

రైన్ 
/ వాక్య భేదములు, (త్రీష్రవయవవాక్య ములు, ఊహల హేశ్వాభాస 

ములు మొదలయిన 'నిగమన( Deductive )కర్క_మునుగుటించి వివర 

ముగ జెప్పయడినది. ఈ శాస్త్రమున కీత డు జనకుం డని చెప్పవచ్చును, 

౨ ప దార్థత _త్త్ ములను గుటీం చియు, జోగ్యతివమును గుణీం 

చియు నీతండు నాల్టు గ గ్రంథములను చ్తానె సెను, 

వె, జీవశాస్త్ర సం బంధమైన యాతని గ్రంథములలో మూడు 

ముఖ్యమైనవి, అం దొకదానిలో పశువులను గుణించి యు, ఇంకొక 

చానిలో శరీరమునకును, ఆత్మ కును గల సం బంధమునుగుజిం చియా, 

మూండవదానిలోో ఇం్మద్రెయములు, ధారణాళ క్రి క్రి స్వప్న ములు మొద 

లగువానినిగూర్హ్చియు6 జెప్పంబడినది 

లి వేదాంతమునుఫటీంచి యిత్ (డు వ్రాసీన గ గ్రంథమొకటియె 

ప్రసిద్ధము. ఇందు. బూర్వపు తత్వవే త్తలదిర్మనమంసు చర్చిం చెను, 

తరువాత “ సల్చదార్థము ” (Being) యొక్క కారణములను, చాని 

తత్త (ములను ధర్మములను చర్చిం చెను; ఈ ప్కపం నమును. నడపించు 

ముఖ్య పాలకు డీళశ్వరుం డగు నని నిర్ణరించెను, 

సు 

౫. ఇతండు వ్యక్తియొక్క. నీతినిసణీంచి, అనంగాం బృ తిమాన 
వుండును నడచు కె నవలసిన నీలి పృవ్వర్త రననుగుటించి మాడు గ (గ్రంథము 

కుటుంబనీతినిగుణీంచి యొక గ (గ్రంథమును, శాజనీతినసతించి 

(గృంథమును వ్రాసెను, అన్ని టిచందును బతిమానవునియొక్క్ల 
“శమము సంఘముయొక్క_' శేమముగ నెంచుకొ నవలయు నని బోధిం 

చెను, రాజప ప్రభుత్వము "గానీ, 'సరదారుల'ప (పృభుత్వము గానీ ప ప్రజా 

(పృభుత్వము గానీ ప్రజ లందజ క్షేమమును ఆలోచించు. ప,భుత్వము 

మంచి దనియు, ప్రభుత్వము చేతిలో6 గలవారి చమేమమునుమా త్రమే 
ఆలోచించు ప్రభుత్వము మంచిది కా దనియు నీతనియభి ప్రాయము. 

రాజనీతిని గుజీంచిన యీతన్నిగ (గ్రంథము తప్పక -చదువందగినది, 

లును 

యొక గ 

౬ సాహిత్యమునుగజించి. యీతండు చెండు గ్రంథములను 

చ్రాగెను. ఒకటి అలం కార ళా స్ర్రము( Rhetoric నక" సంబంఫం 

చీనది 3 మటియొకటి కావ్యమిమాం'స (౨౦6609), [ఇందు నతండు 
తనమా రీ కత నెక్కుడుగ6 :జూపింెను. . ఇదియు . మన సాహిత్య 
శాస్రుములు చదివినవారు తెలిసికొ నందగినది. 

(కొం వేం. ల) 

_ అరిస్టార్యన్ (చీ: వూ, ౨౫4౦ ) స్వామాకొ= ౧. 

గామనివాసీ, రౌ సు దేశపు జ్యాతిష్కు_(డు, ఇతడు జ్యౌతివ విమ 

|] యక !గ (గ్రంథములు “పెక్కులు చ్తాగెను, కాని అ వన్నియు నశించి 

నవి, నూర్యనం ద్రు దులు భూమియొద్దనుండి యెంతదూరమున నున్నదియు 

కను(గొనుటనుగుటించి చ్రానీన చిన్నపొ త్ర శత్రమొకటి 'కానవచ్చుచున్న ది, ! 

| నూర్యు (డు తిరుగుటలే "ననియ్య, నూర్యునిచుట్టును భూమియే తిదగు, ॥ 

చున్నదనియు నితండు ెప్పెనయ, 



అరిష్టోడి మన్ _అరుంధతి 

౨ (౮ క్రీ + పూ, ౨౨౦ - ౧౦౦) - 

| శ్రీపవాయ లక్షణమే త్త, ఆలంకారి 
కుండు.. అలెస్టాండ్రియాలో హ అరిస్థోో ఫనిస్ వద్ద విద్యాభ్యాస. మొన 
రీం చెను, సరువుతరుహత నీతండు అలెన్టాం డ్రియా ఫ్ర సకభాండాగా 
రమునకు అధికారి యయ్యొను, గీ శ్రీనకవులబోవ్యమలన, ముఖ్యముగ 

సేమాల్రే,న్ ఆొననివాని, 

హోమరుకవివరుని కావ్య ములను విమర్శకబుద్ధితో చదివి చర్చించుట 
యందే ఇతనిజీవితము గడచె నని చెప్పవచ్చును. ఇతం డొక వైయా 
కరణసం,పృదాయమును ప పతిష్టిం చెను. ఆ సం పృదాయమువారికి 

తరువాతి కాలమున అకిస్ట్రార్కయన్ను అను “పేరు వచ్చెను, వృద్ధుః 

డై నతరువాత నచ్చటిరాజు తినగ జూడనందున నితడు మెప్కసు 
పట్టణమునకు బోయెను. ' 

అ కరీ ఫోడీ మస్ 

స్వాతంత్ర, 

— మెసినాదేశళపు పౌరాణికరాజు, 

అక(డు స్పార్టాదేళముతో (క్రీ. వూ. 
౭౮౩3 - ౭౨౮) నిరువది సంవత్సరములు సోరాడెను.. తనదేశము 

గ్యమునవై 
నకు పారకళంత్ర్య్యము 'రాకుండం జేయుటకై దేవతకు నరబలి 

యాయవలసివచ్చినప్పుడు తెనకూశతును _బలియివ్చెను.. తరువాత 
నా మెసమాధిమొ6ద 'తౌను పొడుచుకొని చచ్చెను. 

అరిస్థోఫెనిన్ — ౧ (కీ Uy 

గట్టివాండు. 

సును మేఘములు ( Clouds ) ఆను నాటకములో సా క్ర టీసును 

పరిహాసము చేసెను. 

ఫూ. రం - 3౮౫0) | 

ట్రీ సుదేశమునందలి మొకమహాకవి, ఈతండు హాస్యరసవూరితేములై న | 

నాటకములు వ్రాయుటలో మిక్కిలీ పేరొంబెను, తనకాలమందలి | 

జనులను, ఆచారములను నాటకరూపముగ వెక్కిరించుటలో నీతండు | 
సరదారులం ( nights) అనునాటకములో డెనూస్టనీ రూఫులడె వచ్చి కృష్ణునిచేం జంపంబడిన యొకయసురుండు. 

'తెలకాకాలోని యొక ప లె, 

రోగం 

౨. పువ్యునాసయునందు సూర్యునివెంటం 
దిరుగు. గంధర్వుండు. 

ప్రాచేత సదతయుని నలుగురుకన్యల 

కును బతి, 

౪', విజేహవంశజు6 డగు 'పురుజిజ్ఞనకుని 

పుత్రుండు. ఇతని సుతు డు శ్రుతాయువు, 

Ae. సవా దేవు6 డజ్ఞాత వాసకాలము. 

నందు తం్రీపాలు6 డను నామముతో6 గూడ ఈపేరును ధరించెను, 

అ రి స్ట వర్వ త ము. ___ లంక్షలోనిది. పదియోజనములు 

పాడుగును, ముప్పదియూ జనములయెత్తును కలది. సీతను చూచి హను 

మంకుండు సముద్రపు టావలియుడ్డునకు గంతుబేయవలె నని దీనిపె 

నిలువంగా నది యాతని బలమున కోర్వలేక భూమిలోనికి నణర్మి 

పోయెను (వా, రౌ చుం, లు, Ye ). 

అరి ప్ర ఫ్ర సజ డు -- భృగుకులోత్సన్న బుషి, ఇతనికిని. 

యుధిష్టిరునకును సంవాదము జరగాను. ఇతనివంశజులు అరిన్ట నేణు 
లని పిలువంబడుదురు (భార, వన, అ. ౧౫౯). 

అరీహం శు __ ౧, బలిదై త్యుని నూధ్టురుపు త్తు, లలో 

నొకడు, 

. ౨. దనుపుక్పులలో నొకడు, గా 
3, కంసుని యాజ్ఞ వలన వృవభ 

అరివహాడు __ అవావీనుని కుమారుడు. వీని భార్య 

ఆంగ్కి కుమారుడు మహోభాము(డు, 

అరుంగొళ్ల ము. చిత్తూరుజిల్లా. కాశ్వేటి నగరము 

జనసంఖ్య. ౨,౦౭౪. మిక్కిలి ప్ర 

బి, (డీ: 'శ, ౨౯౮-౧౮౪) | - 

ఇత(దు భె జాంటియంని వాని, గ్రీకుపండితు(డు, వైయాకరణుండు, 

ఇతడు. పెక్కు గ్రృంథభములు. రచించెను. అలెగ్టాండ్రి, యాలోని 

గ గృంథాలయమున కధికారిగ నుండేను, 

అ.రి స్టో మేని సీ __  మెపీనియా టకప కేనాధీపయ. 

శ్రీః Cp అంక లో రాజుగ నన్నుకొ నంబ డెను, 'మెసీనియా వారికిని 

స్ఫౌక్టావారికిన జరగిన రెండవయుద్ధముల్లో. (౬౮-౬౮౮ ) ఈతడు 

మిక్కిలి పౌరుహుమును జూపి చేశసంర కణము గావించెను. తుదకు 

అర్కే_డియాదేళీ స్థుడేన అరిస్ట్రో క్ర
ాటిస్ అన్న వానిచే మోస సపోయి పరా

 

భూతులడై ౬౮౮ నా రోడ్చుసట్టింకనన పాటీపోయొను, 
"rr 

అ రిస్ట్య ప్న లా క్యో శనిభోర్య. 

అరిష్టనేమి we ౧ కళ్యప ౭ బుపి,కి నామాంతరము. 

(6 భోరు, శాంతి ఆ, అంతా. 

మె మిన _జెనదేవాలయ ముకటి యిచ్చటం గలదు, 

అ రుంనోలవము __ చిత్తూరుజిల్లా తిరు త్తనితాలూకా 
యందలి జమో కాదారీ గ్రామము. ఇ ఇచటి జనస సంఖ్య ౨౨౮ (౧౯౩౧), 

అరుంధతి — ౧ స్వాయంభువమన్వంతరమందలి వనీ 

హ్టునిభార్య. కర్దను ప్రజావతోని దేవహూాతికిని బుట్టినకూంళురు, 

ఈ చె వైవస్వతమన్వంతరమందలి మైత్రా, 

వరుణివనిష్టుని భార్య. ఈ" సుతం డే పేరు తెలియదు. ఈమెకు చార 

దుండు తోడయిట్టినవాండు. చమన పసీష్టునివలన శక్తి! యను 
పుత్తు (డు కలిగను. ౯ 

Er ప్రాచేతస సస దతునికన్య, ధర్మబుషి 



అరిష్టోడి మన్ _అరుంధతి 

౨ (౮ క్రీ + పూ, ౨౨౦ - ౧౦౦) - 

| శ్రీపవాయ లక్షణమే త్త, ఆలంకారి 
కుండు.. అలెస్టాండ్రియాలో హ అరిస్థోో ఫనిస్ వద్ద విద్యాభ్యాస. మొన 
రీం చెను, సరువుతరుహత నీతండు అలెన్టాం డ్రియా ఫ్ర సకభాండాగా 
రమునకు అధికారి యయ్యొను, గీ శ్రీనకవులబోవ్యమలన, ముఖ్యముగ 

సేమాల్రే,న్ ఆొననివాని, 

హోమరుకవివరుని కావ్య ములను విమర్శకబుద్ధితో చదివి చర్చించుట 
యందే ఇతనిజీవితము గడచె నని చెప్పవచ్చును. ఇతం డొక వైయా 
కరణసం,పృదాయమును ప పతిష్టిం చెను. ఆ సం పృదాయమువారికి 

తరువాతి కాలమున అకిస్ట్రార్కయన్ను అను “పేరు వచ్చెను, వృద్ధుః 

డై నతరువాత నచ్చటిరాజు తినగ జూడనందున నితడు మెప్కసు 
పట్టణమునకు బోయెను. ' 

అ కరీ ఫోడీ మస్ 

స్వాతంత్ర, 

— మెసినాదేశళపు పౌరాణికరాజు, 

అక(డు స్పార్టాదేళముతో (క్రీ. వూ. 
౭౮౩3 - ౭౨౮) నిరువది సంవత్సరములు సోరాడెను.. తనదేశము 

గ్యమునవై 
నకు పారకళంత్ర్య్యము 'రాకుండం జేయుటకై దేవతకు నరబలి 

యాయవలసివచ్చినప్పుడు తెనకూశతును _బలియివ్చెను.. తరువాత 
నా మెసమాధిమొ6ద 'తౌను పొడుచుకొని చచ్చెను. 

అరిస్థోఫెనిన్ — ౧ (కీ Uy 

గట్టివాండు. 

సును మేఘములు ( Clouds ) ఆను నాటకములో సా క్ర టీసును 

పరిహాసము చేసెను. 

ఫూ. రం - 3౮౫0) | 

ట్రీ సుదేశమునందలి మొకమహాకవి, ఈతండు హాస్యరసవూరితేములై న | 

నాటకములు వ్రాయుటలో మిక్కిలీ పేరొంబెను, తనకాలమందలి | 

జనులను, ఆచారములను నాటకరూపముగ వెక్కిరించుటలో నీతండు | 
సరదారులం ( nights) అనునాటకములో డెనూస్టనీ రూఫులడె వచ్చి కృష్ణునిచేం జంపంబడిన యొకయసురుండు. 

'తెలకాకాలోని యొక ప లె, 

రోగం 

౨. పువ్యునాసయునందు సూర్యునివెంటం 
దిరుగు. గంధర్వుండు. 

ప్రాచేత సదతయుని నలుగురుకన్యల 

కును బతి, 

౪', విజేహవంశజు6 డగు 'పురుజిజ్ఞనకుని 

పుత్రుండు. ఇతని సుతు డు శ్రుతాయువు, 

Ae. సవా దేవు6 డజ్ఞాత వాసకాలము. 

నందు తం్రీపాలు6 డను నామముతో6 గూడ ఈపేరును ధరించెను, 

అ రి స్ట వర్వ త ము. ___ లంక్షలోనిది. పదియోజనములు 

పాడుగును, ముప్పదియూ జనములయెత్తును కలది. సీతను చూచి హను 

మంకుండు సముద్రపు టావలియుడ్డునకు గంతుబేయవలె నని దీనిపె 

నిలువంగా నది యాతని బలమున కోర్వలేక భూమిలోనికి నణర్మి 

పోయెను (వా, రౌ చుం, లు, Ye ). 

అరి ప్ర ఫ్ర సజ డు -- భృగుకులోత్సన్న బుషి, ఇతనికిని. 

యుధిష్టిరునకును సంవాదము జరగాను. ఇతనివంశజులు అరిన్ట నేణు 
లని పిలువంబడుదురు (భార, వన, అ. ౧౫౯). 

అరీహం శు __ ౧, బలిదై త్యుని నూధ్టురుపు త్తు, లలో 

నొకడు, 

. ౨. దనుపుక్పులలో నొకడు, గా 
3, కంసుని యాజ్ఞ వలన వృవభ 

అరివహాడు __ అవావీనుని కుమారుడు. వీని భార్య 

ఆంగ్కి కుమారుడు మహోభాము(డు, 

అరుంగొళ్ల ము. చిత్తూరుజిల్లా. కాశ్వేటి నగరము 

జనసంఖ్య. ౨,౦౭౪. మిక్కిలి ప్ర 

బి, (డీ: 'శ, ౨౯౮-౧౮౪) | - 

ఇత(దు భె జాంటియంని వాని, గ్రీకుపండితు(డు, వైయాకరణుండు, 

ఇతడు. పెక్కు గ్రృంథభములు. రచించెను. అలెగ్టాండ్రి, యాలోని 

గ గృంథాలయమున కధికారిగ నుండేను, 

అ.రి స్టో మేని సీ __  మెపీనియా టకప కేనాధీపయ. 

శ్రీః Cp అంక లో రాజుగ నన్నుకొ నంబ డెను, 'మెసీనియా వారికిని 

స్ఫౌక్టావారికిన జరగిన రెండవయుద్ధముల్లో. (౬౮-౬౮౮ ) ఈతడు 

మిక్కిలి పౌరుహుమును జూపి చేశసంర కణము గావించెను. తుదకు 

అర్కే_డియాదేళీ స్థుడేన అరిస్ట్రో క్ర
ాటిస్ అన్న వానిచే మోస సపోయి పరా

 

భూతులడై ౬౮౮ నా రోడ్చుసట్టింకనన పాటీపోయొను, 
"rr 

అ రిస్ట్య ప్న లా క్యో శనిభోర్య. 

అరిష్టనేమి we ౧ కళ్యప ౭ బుపి,కి నామాంతరము. 

(6 భోరు, శాంతి ఆ, అంతా. 

మె మిన _జెనదేవాలయ ముకటి యిచ్చటం గలదు, 

అ రుంనోలవము __ చిత్తూరుజిల్లా తిరు త్తనితాలూకా 
యందలి జమో కాదారీ గ్రామము. ఇ ఇచటి జనస సంఖ్య ౨౨౮ (౧౯౩౧), 

అరుంధతి — ౧ స్వాయంభువమన్వంతరమందలి వనీ 

హ్టునిభార్య. కర్దను ప్రజావతోని దేవహూాతికిని బుట్టినకూంళురు, 

ఈ చె వైవస్వతమన్వంతరమందలి మైత్రా, 

వరుణివనిష్టుని భార్య. ఈ" సుతం డే పేరు తెలియదు. ఈమెకు చార 

దుండు తోడయిట్టినవాండు. చమన పసీష్టునివలన శక్తి! యను 
పుత్తు (డు కలిగను. ౯ 

Er ప్రాచేతస సస దతునికన్య, ధర్మబుషి 



అరుప్పృకొట్టాయ్ - అ శే బియా 

ఏ, గాతమనో త్రుగదైన యొకబుపి,, 
ఇకనికి అరుణి యనియు పేరు గలదు, ఖ్యారయకుండన ఉఊద్దాల 
కారుణిముషి, యితే నికుమారుండు, 

లో, (నూ, వం, ) ఇమాకుకులోత్సన్ను 
డయిన మొదటి న యి అ రణ్యునిపు త్ర డగు హర్యళ్వునకు దృవద్వతి 

యను స్రీ యందు? గగనపు తడు. ఇకలే నికుమారునకి నిబంధనుండు 

లేక తి రో బంధను(డు' అనుపేరు గలదు. 

౫. వృిప్పచిత్తి దానవునివంళమువాయడు. 

గాయ, త్రీ జపము మూండువే లేండ్లు చేస్ మహాబలవం తుం-డె లోక 

పొలుర. వెడలంగొట్టి దేవతలను మిక్కీ_లీ బాధించెను, అంత దేవగురు 

వగు బృవాస్పతి యళ నియొద్దకు వెళ్లి “మేము జపించు గాయ, త్తీయే 

నీవు జపించెద ? వని చెప్పు, ఈతండు దేవతలగాయ శ్రి తనకు 

బనికీరా' దని భ్రమపడి దానిని జపించుట వదలీ నాళము నొం చెను 

(చే, భా ౧౦౪ SE ఏ. 

౬ కృష్ణునిచేం జచ్చిన యొక 

యసురు(డు. 

క ఇల్ ౭. శ్రీ కృష్ణుని (ప్రుపౌక్ర్రండు 

ముహారభుండు, డ్ nn 

_ ర పదునోకండవది యస ధర్మసావర్షి 
మన్వంతరంబునందు. బుట్టంబోవు సప్తర్టులలో నొకడు. 

అరుస్వుకొట్టాయ్ __ నుధురజిల్లాలోని రామనాథ 

సంస్థానమునందు తిపచులీ అనుశాలూ కాకు ముఖ్య పట్టణము, జన 

సంక్య ౨౩౨,౬౩ 3, ఇచ్చటిజనము ౨0౦ సంవత్సరములలో రెండింతలు 

అభివృది యయ్యెను. ఇచ్చట బట్టలనేతయు, రంగుబేయుటయు | 

అరువ ___ గంజాముజిల్లాలో ని బరహంస్రరముతాలూకా | 

యందలి సముద్ర పుటొడ్డుగ్రా, మములలా అరువ లన్నయొకజాతివారు 

కలరు, ఈ ఆపరువజాలీ వహమ్మదీయులకను పథ క్రీ డ్రత్ర్రీలసను బుట్టిన 

మ్మ్ . జాతిగా గానవర్చు చున్నది. 

అరుళాళ సె కునాల్ ఎంబెరు మానా ర్_ 

ఇత్ డొక గొప్పపండికాడు. సుదటి పేరు యజ్ఞమూర్తి , అదె (తే 

మతమునకు జెందినవాండు. ఒకసారి రామానహోనితోడి = వాదమున 

_ నోడిపోయి దానికి ఫలీతముగ వై స్టవమతమును స్వీకరి౩ చెను: ఆసంద 
- కృృమునశే యజ్ఞమూర్తి! యను పేరు పోయి వైపేరు వచ్చినది. 

అశేటియం __ _ ఏ ట్రూరియా ప్రాంతములో నొక ప్రాచీన 

నరము ఫ్థాళేషియాకు ౫౦ మెళ్లదూరమున నున్నది. . శ్ర పూ, 
K-25 జక, శంచక్ళరమన స్ు దీనిని వేళపబుచుకొణాను, క్రీ" 

_ చదరపు మైళ్లు, 

మెళ్లు, ఆచటనుండి రాస్ అల్ వాడ్డ్ వజకు ౧౨౫౦ దానినుండి 

'ఫౌవజకు ౯౦౦ లున్కు అచటనుండి అకాచావజకును ౭౫౦ మెళ్లును 
దూరము. కలదు, 

రంప 

3, ర్క శతాబ్దులలో నిది రోమనుల విరోధివర్దమునధీనమున నుండెను, 

ఇచటి భూమి మిగల సారవంత మయినది, అందమైన మట్టికుండ 

లీచ్చట తయారుచేయంబడును. ఫూర్వవై భవమును నూచించు. శిథిల 

చిహ్నము లిప్పటికిని కొన్ని కలవు. 

అచేవియా — ఇది ఆసియాఖండమున పళ్చిమభాగ 

మందలి విశాలద్వీ పకల్పాకృతిగ నున్న యొకదేశయు. దేశీయులు దీనిని 
అరబ్ లేక జికీరతుల్ అరబ్ అని పీలుచుచుందురు. జిజీర తుల్ అరబ్ 

అన అరబొద్వీపకల్పముి యర్థము. ఎడారులు మెదొనములు గల దేశ 

మని యర్థమిచ్చు హీ బూపదముననుండి అరబ్శబ్దము పుట్టినది. పార 
వీలు రుదుష్కులు దీనిని అరబ్ స్ట్ మని వ్యవహరింతురు, సాకొ 

అనునది పార నీకపదకము, కావున పారసీకులవలననే దీని కీపేరు కలిగి 
యుండును, 

సరిహద్దులు, నె సర్దికలకుణములు £-- ఈదేశము ౧౨ - 3౨౧ 
లేఖాంశములు, 3౫-౬౦ ౧ అమోంశములమధ్య వ్యాపించియున్న ది, ఇటీ 

వల ిటీవ్నిరీక్షణము కి (క్రిందికి వచ్చిన ఈరాక్క్ టొన్బుజోన్తాకొ 
ప్రాంత్షులు ఉత్తరమందున్ను దక్షిణమున హీింమామహాసము ద్రృము, 
ఏడెకసింధుకాఖయు పడమట శోణసముద దృమ్కు తూర్పున పర్ష 

యక్షా ఊమాకొ ని సింభుకాఖులును దీని కెల్లలుగ సన్నని. ఈ దేశపు సీస 
శ్ఖ పర్షి యక్షా సింధుశాఖాతీరమందలి ఫౌనామక ప దేశముననుండి 
యారంభమె రికాఈ అనుస్థానమువజకును ఈరాక్ కువైట్సొప్ఫాం 

తముల నడిమి యొల్ల గాం బోయి యచటనుండి. పక్చిమోత్తరాభిమఖుమై : 

జబల్ అనై జాపర్వత మలవజుకును. బోవును, అచటనుండి పడమర గం? దిరిగి 
అకాబానగరము దెిగువవజుకును బోయి యచటనుండి తిన్నగ దకీణ 

| మందలీ మే జెనుననరమునకుం బోవును, ఏడెనునుండి తూర్పుగా దిరిగి 
ఇది రాన్ ఎల్ వడ్ల్ మాందుగా ఆర ర్మృజ్ జలసంధిశండా మరల ఫానామక 

స్టా నమును చేరును, ఈ చేకయయొక నె వై శాల్యము ౧౦,౦౦,౦౦౦ ల 

అకాబానుండి మయేీటడెను పర్యంతము ౧రం౦ ల 

ఈచబేశఫు పక్చిమభాగము. కోణనముద్ర ద,తీర మంతయు ఊఉ త్తర 
దక్షిణముగా. ెనుండి యడుగువణుకును, 'పర్వతమాలికలతో నిండి 
యున్న ది, ఈపర్వతములయెత్తు తూర్పునకు 'బోనుపోను- కృనముమగ 
తగ్గి పోవును, కావున నిచటిభూ భాగ. మంతయు... బడమటినుండి 
తూర్పున శ్షీటవాలుగ ' నున్న దని “తెలియవలయును, అది యటు 
| లుండ నీదేళయును మూడు స్వాభావిక భాగముల కి, ,0ద6 జేయవచ్చును, 
వట్టియెణారులు, లోయలు. తరుస్థానములు . కల. కజకుపీ (టెనేలలు 

నట్టనడిమిభాగమున నుండ్క వానిచుట్టు .నినుకయెడారులును, వానికి 
నలు చుక్కల సస్యవంతములగు భూభాగములును దృన్టోచరము లగు 

| చుండును, ఇందు మధ్యస్థమను' పీఠభూమి అల్ సెజ్ట్ ప్రా ౦తము;. దాని 



తంళీ 

నావరించి యుండునవి నఫూదొ, దహనా, రుబ్ అల్ ఖలీ యను 
యొడారిభూములు, వీనికి నాలుగ్య ప్రక్కల  సిరియక్ హమద్ , 

హద్రామౌత్ , ఉన్ఫూక, హాసా మొదలగు 

చేశము లావరిం చియున్న వి. పనిలో అసీర్, యమకొ, ఉమాకా 

_చ్యూంత ములు మిగుల సస్యవంతము లగునీలలుగలిగి ప్రాచీన-అరబ్బు 

లచే అకబ్ఫీ లీక్ అనంలగా సౌఖ్య పృద మయిన అరేబియా యని 

పిలువంబడుచుం డెడిని, ఇవి తప్ప తక్కినదేశ మంతయు మొరఫు 

టి సుకయెడారులతో నిండియున్న ది. దేశమందలి పర్వత పులో యల 

నుండి జనించునదులును సముద్భమున జేరంజాలక ఈయెడారులందే 

యంతీఛానము లగుచుండును. వీనియం దక్క_డక్కు_డ జలపరిపూర్ణ ము 

లగు తేరుస్థానమా( 0౬5653 ) లనేకములు కలవు, మదీనా, కాసీమ్మ్ 

విసా మున్నీ సుపట్ట కుకణాము లిట్టికరుస్థానములందు గట్టంబడినవే, 

హాజూజ్ అసీర్, 

'జేశమునందు వందలకు మించిన మైళ్ల పర్యంతము “నె డారులం 

వ్యాపించియుండుట చేత ను, నానియందు సుఖ పృ యాణయోగ్యములగు 

మార్హములు లేక పోవుటచేతన్యు యాత్రికుల ధన్య మాస్క ప్రాణములకు 

రతణము నొసంగ(గల సురా బ్యవ్యవస్థ దేశమున శేసంపాటశేకకు, 

అరేదియానుగూార్సిన సమాచార మిప్పటీికి వలసినంత చాగుగం చెలీ 

యదు, అదిగాక మక్కా_నగరమును జాశడవలయుననిన మహమదీయు 

లకు దప్ప నితేరులకు బొత్తిగ కీలు లేదు. ఆరంభమునం దీనగర 

మును ముసలానులు కానివారు జాడనెంచిన నుహూ మదీయవేహము 

లూని యే ఇందు (బ్రవేశింపంగలిగిరి. ఆళీవి యా దేశమును గను6ంగొను 

నిమి_త్రము ౧౮-వ శతాబ్దినుండియు అన్వేణములు జరగుచున్న వి: 

| 
| 

"డెన్గార్కు. దేశీయు(డు డేనిహ్దొరతనమువా రంపలగా వచ్చి ౧౭౬౮ 

 వజకోును పర్యటన మొనరించి తాను గనుంగొన్న దానిని 

మునకు బెల్పడిచేసెను. ఇతనిపరిశోధనములవలన  'సమ్మగృమగు అరే 

బియా యొక్క సంవ్నీ _ప్పవృత్తాంతము లోకమునకు లఫించినది. ఇతడు 

చెల్ల డిచేసినవివయములు. తరువాతివారికి మార్ద్మప ప్రదర్శకము లెనవి, 

౧౮-౬౯_వ సంవత్సేరమున జ, సలెవీ యసుసత౭డు నూ రెబొనగర 

మును జేరి తత్పమిపమందలి చెక్క డ పురాలను బరిక్నీంచి. యటనుండి 

సాన్యా మాడిడ్ పట్టణములమిందుగా మిజార్ అనుపీఠభూమి నుత్త 

కించి సౌాదియకాళాసనములం బరీశ్నీంచెను.. 

క్త అన 

శ ల 
ంప 

ప పంచ 
లో 

(లైను. టాలెమో వర్గీ ంచిన న గ మనుస్థానము మదీ -అల్_ 
pa 

మాహూద్ దగ్గణి . నున్నట్లు 'చెలీసికొ నెను, 'మజుఫటిసంవళ్ళరమున 

నితండు మాంబ్్దగ్ధజు మదీనల్ -అల్-నహాస్ శిథిలావ శేసములను 

బరికోధించి పీదప నచటికి. దూర్చున వాడీపీజ్వాకొకు అడ్డముగ 

హిమ్యాశై. తులు గట్టించిన యానకట్టును గనిపట్టంగలిగెను, 

తరువాతే మారిబును దర్శించినయతండు ఇ. శ్లాసెర్ ఆనీ | 

యా దేశపు ప్రురాత.త్త వేత్త, _ తుర్కీ_దొర తనపు. సంరతుణము కీ 

కీ, శ్ర, ౧౭౬౧-న సంవత్సరమున శకార్స్ట్రకా చెయ్బూర్ అను 

_ ఇండియు నితడు 

అరీ-వ ఏంట సాబియనులు రోమనులచే నోడిన ప ప్ర, దేశమును 

మ క్రింద. 

అశేవియా 

' నితం డీదేళము నన్వేషింప ీతెంచెనుశాని సానాపట్టణమున కత్తర 
మున నివసిం చియుండిన హషిద్క్ బకిల్ జూతులవారు కొన్ని. ప్రతి 

బంధకములను గల్పింపసాగరి. కాని యితండు వెనుదీయక ఖారిద్' 

వీరా౯ వాడీలమధ్య హిమ్యూరై తుల ప్రా, -వీన నివాసస్థానములను, 

శోధించి మారిబ్ వద్ద మజీకొన్ని పాఫనమల సం ళ్ మీాంంప6 గలీగను, 

అనంతరము అశేబియాసము ద్ర తీరమును స్వే చేయ నెంచిన 

చల్ సె వైడ్ 9 కర ండకా అనువారు సదా మౌత్ ప్రాంతమున. వే 
లో 

శించి ' మొకల్లానామకస్థానమునొద్ద హిమ్యారై కో శాసనములను పతి 

కొన్నింటిని సకరంచి!. యూ వ సంవత్సరమున ౨రప్ అను. 

నతండు కై తీసుల్తాముసాహాయ్య మున దువాకొవాడీ చేరి హజరై కొ 

దగ్గజ శిథిలావ శేవములను గను6గొన్సి శాసనములను గూర్చుకొని 

పాటా పిబంనగర ములకు6 బోయి యచటినుండి కథిరీజాతీయు నొక. 

నిని మార్గదర్శకునిగం దోడుకొని కెరింపట్టణమునకుం బోయి యుండ 

గొన్ని దినయలం కడభినవెనుక నచటివారితో వైరము సంభవించెను. 

అంత నితండు వెనుకకు మరలవలసీనవా. డయ్యెను, థియోడోర్ బెంట్ 

అనునత (డు పత్నీద్వితీయుం_డె ఒక ఇమాంహరీఫ్ తోడ్చాటునుగూడం 

గలుగంజేసికొని హారవ్మార్టముననే పోయి హీమ్యానైత్ శాసనముల 

నేకరింపయలీగాను. కాని "కుద కికనికిని చేశీయులఆటంకము లడ్డుకగి 

లెను. ఇదేవిధమున వెల్ సైడ్ ఊమాకా ప్రాంతమును బరిశో ధించెను. 

అచటివా రతనికి విఘ్న ములను గల్ఫించియుండ లేదు, కాని వవోబీ 

లాతరుణఇము న జెలశేగియయుండటచే ముందునకు సాగిపోవ వీలుకలంగ 

దయ్యెను, పిదప మైల్చు అనునత డు వెళ్ళైడ్ మార్గము నవలం వించి 

పోయి ధహీరాఇలాకాయందలి బిశేమాపట్టణముం జేరి అల్ కటర్ ప్రాం 

తపు వృత్తాంతమును ౭ జూలవజకు6 చెలీ? నిక నెను. యల్. డి, వర్ఖేషా, 

_జోసఫ్ పిట్బొ మొదలగువారు తీర్థయా త్రికలవలె పోయి మక్కా నగర 

మును దర్శించియుండిరి. 

బడ్యా ఇ లెబ్సి క్ అనునత(డు నక్యాటా సాలు నికు 

మగు పరిశోధనము ' సలీపెను, ఆతండు అలీ యనుపే పెట్టికొని. 

యాత్ర, త,సలిపి కొన్నియవసరములందు కైర్ఫీకలు. గావింపవలసిన కర్మ 

విధానములంగూర్చి యూ విశదీకరించెను. మక్కా_చుట్టుప ప్రక్కల నున్న 

ఛగ్ర్యామాదులవివయమున ౮సాడ నితడు లీఖించియుం డెను, జె. యల్, 

బిర్కవార్డ్ట్. అనువేతోొక (డును ముసలాక్యా త్రీ, తి కునికేవ. మోని 

' మక్మా_యందు మూడునెలలు వసించి యచట ఇజిచెష్పవలసినవిద్ధులను 

గుటీంచియు మక్కా మదీనామార్దనుందలి వి శేవములనుగార్చియా 

చౌ సీయం డేను, 

రిచర్డ్ బర్హక్ అనునత డు అఫ్ గానియా త్రి కునిజేన. మూని 

మక్కా మనదీనాల పునర్నిరీమణ మొనరించి ఈజిస్టహలకనిచే ననుజ్ఞో 

తుండ మిడియాయందలి బంగారుగనులను బరికోధించెను. 

౧౮౧౮వ సంవత్సరమున ఈజిస్ట్రపాలపండగు. మహమ్మదలీ 

యొక్క దతత్తపుత్రుం డగు ఇ బ్ర హీంపాహా..వ పోటీల నడ(ంక్రాస్కష 
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వెంట యూాగోపీయకా ఆఫీ సరులును పక్కు_మంది యుండిరి, వీరు 

“డి 9 a వ్ర, త్యకయుగ న స్వేహీం చిన శ్ర్రొత్త వివయము 'లేమియు. లేవు కాని 

వీత. సమకూర్చినసామ గ్మివలన6 దరువాత క్రోధింపంబోవువారికి 

మంచి సౌకర్యములు దొరకినవి. ఇండియావొరతనమువారు. పర్షి యక్ 

సీందంశాఖటియందు జరగు 'సమ్ముదృ పుదొంగతే నమును రూస్తమాపం 

దలపెటి మునుం చాపాంతమున అఆరేబియాసితి~తుల నరయు 
ల శి Nd థి 

టక జి. యఫ్. సొడ్ల్జీర్ ఆను బంపియుండిరి. 

సింభుశాఖును జేరి. ఇబృహీంపాపాతోంగూడ 

నలె నని బనులుదేటను. కాని ఇతంకు వచ్చుటకు! బూర్వ'మే 

షె కం తానున్నస్థానమును ఏడి మదీనాకు బయలు దేటిపోయెను, 

శపెకా జకనిని 
వ 

ఇత6 'డా సంపృతింప 

అంత నాడ్డీర్ గూడ * ఇ బహీంనేన పోయినమార్ష మునే. పోవుచు, -తుద. 

కతనిని మదీ నాయందు గలసికొ-నెను. అనంతర మీ పైక శ్లోణసా 

గరతబమందలి యం బోశేవునకుం బోయెను. ఇందువలన నితం డీచేశ 

మును దూర్పునశుండి ప డమ టికి అడ్డ యుగ. 

ఇత6 డొనరించిన 

యాను దూర్పుననుండే పడమటికి ఆడ్డముగ నేనా సహితముగ.. దాట 

చాటినవా( ఉయ్యెను, 

వచ్చు నని స్పస్థ మయ్యెను, అటుతరువాత జ. ఎ, వల్లిక. అనునతండు. ' 

వాడీసి రక్ మోందుగ జౌఫ్ నగరమునకును, అదటనుండి నఫూడ్ 

మాందుగ -హెయిల్ పట్టణమువణకును బోయెను, ఇతడు ,ప ప్రయాణము 

చేసిన ప్రాంకముయొక్క ఛాతికలక్షణముల్కు జనుల యాక్యత్సి అచాక ' 

వవ్యవోర ములు మొనలగువాని విసయమున లిఖిం చెను, 

సంవత్సరమున కార్లోగొర్మ రనీనావమక ఇటలీదేశీయుండు . ఫ్రాన్ఫూదక్ర 

వర్తికి గుజ్జములను నాన అనేబి మూ కే తెంచినసందర్శమున ఖై ఖై బర్. 

హనర్యాను గనిపట్టంగలి గెను, . మజియు నితండు మధ్య-అలేబియాను 

నాపై విలువగల సమాచారము నొసంగెను, డల్ఫ్యం, జె, పాల్ గ్రేవ్ 

అనునతండు జౌఫ్్, రీయాథ్, ఖార్డ్, అఫ్ 

లాజ్ హోసా లోనగుపట్టణములను ౧౮౬౨-౬౩ ల. కాలమున సంద 

ర్భించెను, ఇతనివెంట బరకత్ అనుపేరుగల సిరియా టేశపు కె తే సవ 

మిప.నరీ యొక డుండేను. ఇత డరబ్బుల రాజకీయ నె తిక్క సాంఘీక 

విషయములను బాగుగ విశదపజిచి లిఖించెను,.. ౧౮౬౫ నందు పర్షీ యా 

సింధు కాఖయందు పాలిటికల్ ఆని డెంటుగ నుండిన కల్నల్ లూక 

"పహాయిల్ , బులైద్యా. 

చెల్లీ యనునతండు వహాబీ రాజధానికి మిప.కకార్యార్థము పోయి తాను 

జాచినమార్థము నంతను భానో ళికముగ వర్గీ ంచెను. “ఇతండు సాదుస్ 

దలు నిస్ణాంప్రూర్వ యుగము నాంటి స్టంభ వెంక దానిని గనిస ట్రైను, 

దానిని ధరాం ధులగు ము'సల్గానులు ధ్వంసము గావించిరి, ౧౮౭ ౫-వ 

సంవత్సరమున చాళ్లన్డాటీ యనునళం జెడారులవివయ మున పరిశోధ | 

నములసలిపి లీఖిం చెను. ఇతడు. అతో ర్థికుల స సమూహముతో డమాస్కస్. 

పట్టణమునుండి బయలు'నెడలి అల్ హట్ జొ వద్ద మకాముచేె సన్ను, అక్కడ 

 నెలవుకుదుర్చుకిెని మచాయికాసాలీవష్టకున్న రాతిగోరీలను _ పరీక్షణ | 

- ఫూర్యకముగ ధూప పటములను లకన్ శాసనములను గొన్నింటిని | 

కాఫ్, 

' డమాస్కస్ నుండి హెయిల్ వజుకును' 

| పెఇమాశాసనముతోపాటు నటీ పెక్కింటిని సంగ 

పృయాణమువలన నెండ కాలమునం దై నను అశేవి | 

౧౮౬ర- వ| 

అశేబియా 

నిమిత్తము కొంత సేనను అశేబియామధ్యమునకు6 నొంపోయెను, ఇతని |! సం గ్సహపటిచి వాని నన్నింటిని పారిస్ పట్టశిమునందలి శనెకొకు? 

 బంపియుండెను. తరువాత నితిండు ఫకరాబమవీలతో ప చే స్కయాణముల 

సలుపుచు అల్ నెక్ట్ 3 హజూజ్ సరిహద్దులందు "ెఇంనానుక ప్రదేశ 

మున మిగుల బ,ఖ్యాతికక్కిన ప్రాచీనకాలపు పాషాణకాసనము 
నొకదానిని గనిప.క్రైను, హ్ఫూబర్ పండికుండు దానిని పారీస్ లోని 

లో బర్ నందు. 'జేర్చింజెను.. 

విల్ ఫెడ్ అసనతండును, ఎనీబ్లంట్ నామకవనితయుం గరిసీ 
జౌఫ్క హెయిల్ పట్టణ యములగుండా బాగ్గాద్ ౪. కర్చాలా 

నగరములం జేరి అత్ నెజ్డ్ నుగూర్చి యు, 

ణీ గ్రామౌణులనుగుబించియు (బ్రశటించిరి, 

అర బీగుజ్జములన్న అరబ్ 

౧౮౮౩ నందు పి, హ్యూబర్ అను ప్రాన్నొదేశయా త్రికండు 
బ్రయాణము సలీ"పెను, ఇళకండు. 

అ l 
గృహించి జిర్షానురడి 

స్వదేశమునకు6 'బంపి మరల "హెయిల్ పట్టణమునకు బోవుచు దారిలో 

మా రప ప్ర దక్శలవలన హతుండయ్యెను. 

౧౮౯౩ -న నోల్డ్ అనునత( డశ్తేబి మా సంచార ము సలిపి గరి 

ఒం పైలుసటెంని విశదీకరించెను. ౧౯-వ శతాబ్దిప రశోధ 

దెతం్తే క్ట డపటి వా(డు, ఇంతవ ఆక్ నశబియయు తత్తర 

ములను 

కులం 

' ప్రాంతములుమా శ్ర pen దక్షీణమందలి యెణారు 

లను అసన్విష్హము లై లె యుండెను, 

ఇరువదవ శేతొబ్దియం దశేబియానుగూర్ని సంప్రార్లమగ జ్ఞానము 

కితీగను. ఇందులకు 'మఖ్యకార ణము జర్మనీయుద్ధము. రాజకీయా 

వసరములనుబట్టి ఈ బేశమును. బాగుగ న న్వేషింపవలసివచ్చెను, శన 

| లము స్థలమార్గయునచే కాక వాయుయానముల ద్యారాకూడ పరిశోధ 

' సలు జరగినవి,  అలోయిన్ మూసిల్, కల్నల్, జి. ఇ. లీవొమకా 

మిస్ జెర్ ట్రూడ్, బెల్, షేక్స్పియర్ లోనగువారు యుద్ధకాలశు న 

న న్వేషించినవారిలో ముఖ్యులు, 

లీచ్ మకా. బారొశ్లేరాంకీర్, డిక్సకా, మీజర్, ఆర్. ఇ, 

చీజ్ మకా లనువారు అశేబియామధ్య భాగముల నన్వేషించిరి, ఈదేక 

మును దూర్చుననుండి పడమటికి డాంటినవారిలో. మజియొకండు జ. 

బి. ఫీల్ భె. ఇతండు పూర్వులు లీఖించినవానిని ఖాయపటిచెకు, 
మజియు అఫ్లాజ్ , ఖార్జ ప్రా, ంతములం జేకాలముశా౭టివో గోరీల 

 శిథెలావశేవములను గనుగెని న అల్ ఫెక్లీ ఇలాకాను అరేచియానై వైర్యత 

'దేశములతో6 గలుప్రుట' కనువగు. తరుసానము.. లేవియు. లేవని  ఇతండు 

-రూఢిప టేచెను, యుద్ధ కాలమున నకుగ్రవగ శ శోధింషంబడినది హజాజ్ 

ప్రాంతము, 

దేశవిభాగముల్కు నదులు, కొండలు, సరస స్ఫులు:- _ ఈజేళముం . 

దకట ఆ ఫీకాఖండములోని. సవారాయె డారియొక్క్ల.. భాతికలకుణ / 

| ములు క నృట్టును, ఇందువలన. నిదియు_ నాయెతారీయు. 'ప్రావీనక్తాల .. 



క్తి ల్ డ్రూజ్. మి: కియా దేశమున గలవు, జబ నామక అన్ని పర్వతముల | కనుకూలమగు పచ్చిగడ్డి మొలచును. 'దేళమందలి బదువీలు పశువుల 

డలు ఈశ్రే ణికి దూ డు డి ' మందలతో ఒం అెలకందేమలలో వచ్చి యిచ్చట "మేపుకొనుచుందురు. 
మి యాయ దా మెన ఈ | 

ee నుండును. 0. దారంభమైన మణియు నీదేశమునందు (ప 
పర్యతమాలకలు దక ణాభిమఖములై శ్ మముగ నున్న త్ర మగుచు | 

'సెయిఫ్ పట్టణమదగ్ధ ఆగ అనీరునందలి హభూములలో శేకీభవించి 

అ 'బేవియా 

మున నొకటిగ౬ గలసియుండవచ్చు నని యూహింపంబడీినది, వదు 

లుగ నుండు ఇసుక మె దానములు, చెలదూరమువజుకును ప్రసరించి 

యుండు శాతిశేలల్కు "పెద్దపెద్దబండలుు చావులు, చిన్నయేజులు 

ణల. తరుస్థానములు, వాని నంటికొని యుంకుతాటితోంపులు సాగు 
బడి లేనిభూములు ': మొదలగునవి 'సవోరాయెడారియం'.. 'బెట్లో 

యటులే ''ఈబేశమందును' గలవు, ' 'అశేబియాపే ట్రియా, అకేవియా 

'జెజర్రా,. అశబియా ఫెల్న్స అని ప్రాచీను లీచేశమును మా(డుభాగ 
మలం 'సోవితచియుండేరి, - ఇట్రి మానగరమనమం 

నుండు . "ఇలాకా అశేబియా చే త్రయ ప్రస్తుత ' మీ ప్రాంత మరే 

బియానుండి విడివడి డీయున్నది, "వడోతులు కలదేళ మశేవియా డెజర్లా, 

అరేబియా "ఫెలీక్సు అన €గా సోఖ్యడాయకమగు ప్ర ప బేళశరుని యర్థకు, 

ఇది ముఖ్యముగ వై రృతకోణనుం దున్న 'మనును ప్రాంకేమున 

కొస సయగయలబ పిన సే నే, 

జుట్టు ప్రక్కల 

కాని ప్రస్తుత చేశవిభజనము.. రాజకీ కియానుకూల్య ముల ననుస 

గించి కాని భౌతికల క్షణ ములను బట్టి కాదను, కోణసము డ ప్ర దాపు తూర్పు 

తీరమున సినయిక్యీసకల్పరునన. దక్షిణయుగ చొ 

మును, దానికి దశ్నీణమున అసీర్ యమక ఫాగములును, దక్నీణమున ఆ 

దా,మోొత్. | పడమటనుండి _ తూర్పుకోణమువజకును వ్యాపించి. హ్యదా, 

వల్లా కాయును, ఆన్నేయభాగమున ( ఉఊమ్మాక్ ప్రాంతమును పర్షి యా 
 ఈరాక్క్ స 

సింధుశాఖమింద అల్ హోసా, కువె వై టొఇలాకారును, ముధ్య భాగమున రా పాలెస్టయికా, 

నఫూద్ ల ఆల్ నెజ్బాపీ శభూమియును, ఉత్తరమున జబల్ పుమ్మార్ 

జేళమలును. ఇప్పటివి భోగయలు, ' తలొనెల్డ్ స 'దక్నీణ 

ముగను హద్రా 

యను అనన్విష్ట్రమగు ప్ర, 

ది౯ంత మొదలుకొని. ౧౯౧౫. వజక్రునుగల_ కాలమున 

ఇవిగాక 

ప, ేశము గలదు. ఇదంతయు వట్టి యెడారీ, 

బ్రీటివ్ 

తురుష ఆ సరుల 'సమేళ నములు కొని 'జరగియుం జను ని 
గ్రా ఫే య వా ఇ త్రీలయొద్ద శాటితోంపు లెనేకములు గలవు, ఇచటం దయారగు యందు అశేబియాలోని స్వతం త కృ్కరాజ్యములకును, తురుహ్క, టి, బి ట్రీక్ 

రాజ్యములకును సరిహుద్దులవివ యమున కొన్ని పరిష్కారములు జర | 

యుం జెను. కాని జర నీయుద్ధమకారణమున నాసమయము లన్నియు 
. , యున్నది. ఇది తూర్పుననుండి పడమటికి రోం౦ల మైళ్లు, ఉత్తరమున 

నుండి దక్షీణయగ ౨౦౦ ల మై ళ్లుండును. సముద్ర, తటముననుండి దీని. 
కోణస ముద, తీరమందలి ప్రాంతములలో, నిలువున పె డి! 

క న ° లంవు మైనం 'యెత్తు 3,000 ల యిడుగులు.. 

దాటుమా పోయినవి, 

కి ౦దివజకును పర్యోతమాలికలు ప్యోపించియాన్న వి. వీని మొదళ్లు 

దక్షిణ భౌనము లనందగిన హ గ్రాత్ విషం, హర్రావెబరు. లనుకొం 

యమృనునందలి_. కొండలతో గలయాును. _హశ్రాసమిపమందలి జబల్ ఈ తిప్పలమధ్య చీర్చడు లోయవంటిభాగమును దాంటుటకు మూండు 

_ శాలుసగగంటలకాలము పట్టును. మజీకొన్నిచోట్ల నూతీనచం ద్రైక్ళతి 

లీ 

'అనాజ్, నామకశిఖరముయొక్క యెత్తు ౭000ల. అడుగులు, యమను 

లోని పర్యతమయులలాగే. no;0aqQ లః యగ్లుగుల - యెత్తుగల ' అ 

KX} 
గము 

' నుండును, 
హదామాక్కు ఊక్తరముగను దహోచా లేక “జబొఅలొఖలీ నుండును 

లం 

లును గలవు, హెజాజ్ దథత్నీణమం దీకేణి సారవంతమై సస్యసంవ 

రక మెయున్న ది. మదీనా, యంబో, 1 అల్ నఖల్ నామకతరుస్థానమ 

రును, మక్కా నామక పట్టణమును ఈ (శ్రేణులందే కలవు, కీర 

యమనునందలి పర్వత ములు మజీంత ఫరవంఠ-మెనవి. ఇచట కాఫీ 

మిగుల తయారగుచుండును, హద్రామౌత్ నందలి లోయ. లన్నియు. 

చాటితో (ప్రలతో నిండియాన్న వి. పొగాకును ఇచట బాగుగ సెరస. 

చుండును. మికియాయందలి పర్భత ములలో ఫూ+ర్యము బంగారము. 

దొరకుచుం డెను, అసీరునందు కిరసనాయిల్ ఇావులు కలవు. “పెక్కు... 
చోట్ల రాతియుప్పు దొరకును, ఇటు లే తూర్చ్పునందలి ఉమ్మాక్ పాం 

తమును మిక్కిలి సస్యవంత మైనది. ఇచట . జబల్ అఖదర్ -నామక శిఖ 

రము కలదు, అల్ హీసాలోని సమ్తాక్ దిదీబా లనుచోట్ల సున్న పురాతి 

గనులు కలవు, మటీయు నీస్రాంతము కీత్రోన్ల జలకుండలములకును, 

పంటకాల్వలకును, చెట్లుచేమరకును (ప (ప్రసిద్ది ని కెక్కి. ప్రపంచ మంత 

టిలోే మేలైన ఖర్జూరము లీచట దొరకును, పొ ఫూఫ్, ముబారిజ్ 

లనునవి ఇందలి ముఖ్య పట్టణములు. ఇవిగాక కటిఫ్, ఉశేర్ 

| కువైట్, కటర్ , జై బెల్ నామకనగరములును కలవు, 
హాహాజ్ పాక . 

 శిరియకా ఎడారి లేక హమ్మాద్ (రాతియెడారి) అనుప్ర దేశ 
మరేబియాజ రత్రేర భాగమున వ్యాపించియున్న ది. ప ప్రకృతి నిద్దమన నిది 

అశేబియాకుం  జెందినప్పటికిని శాజక్రీయముగ నిందలిచాలభాగము 

సిరియాలయందు కలుపంబడినది ఈ 

ప, చేశమునకు. పడమరగ ఫీ ంటురాలతో నిండిన నల్ల చేలయెడారి 

కలదు, ఈ యెడారినుండి ఈరాకవజకును భూమి “హటవాలుగ 

ఇందు వాడీ హౌోరాకా అను నది కలదు. ఇది జబల్ 

. డ్రూ జ్ ప్రాంతమున అ జ్రాక్దగరి జల స్రోతములందు6 బుట్టి దకీణ 

_పూర్వాఖిముఖమై కాఫ్ ఇత్రీ లను ఉప్పుపండు నగరములమియగా . 
ఫ్ సాకల్లకొ అను తరుస్థానములపర్యంతే మును బోవును, కాఫ్, 

ఉప్పు సిరియా దేశము నకు బోవుచుండును. 

అలెనెజ్జ్ క _ఈళాన్యమునందు. నఫ్రూద్ పీఠభూమి వ్యాపించి 

ఇచట నీటికి కజువు, కాని చలి 
కాలమున వర్ష ము కురియుటచే డజేళమం దంతటను పశువులు మేయుట 

చండవాయయువులు వీచుచుండును, వీని 
wy 

"వలన "పెద్ద పెద్ద యిసుకతిప్ప లేర్పడుచుండును, ఒకొక గ్రాతిప్ప 

|] పొడుగు మనుజుల డోకదినమున నడవలోలిగినంతదూర ముండును, 



ర౧౮ 

అల్ నెజ్ట్ , హోసా ప్రాంతములక్రు నడువు దహానాయను ఇలాకా 

కలదు, దీనిపాడువు ౦౦వ ల మైళ్లు, వెడల్పు 30 మెళ్లకు మించి లేదు, 

ఇందును ఇసుకతిప్ప తేర్చడుచుండ డును. చెండియు నిచటి యు _త్తర భాగ 

మున ౨౦౦, 3౦0౦ల యడుగులయెత్తుగల ఎజ్జమట్లితిప్పలు కానవచ్చును. 

వీనిమో(ద "పేరున కె న గడ్డి మొలవదు, దక్నీణయున కే(సకొలందియు 

 నీతిప్పలు తస్ట్రచుంబోయి తుదకు 'సం పూర ముగ గానరాకుండ(బోవును, 

_ రియాథ్ పట్టణముననుండి హోసాకు( బోవు రాజమార్టమునకు దత్నీణ 

ముగనున్న దహానాభాగ మింకను అజ్ఞాతదళయంచే. యున్నది. ఈ 

యిలాకాయందును నీటికి గజువే, ఇచేటను వీత కాల ప్రవానలచే 'మొల 

చుగడ్డిని మేప్రుకొనుటకై బదువీ లేతెంచి నివసించుచుందురు. 

అల్ సెజ్ కు దక్నీణమున రుబ్ అల్ ఖలీ యిను'నెడారి ప్రాంతము 

కలదు, ఇది మొన్న మొన్నటివజకును నితాంత మజ్ఞాత్ ముగ నుండెను 

కాని ఇటీవలజరగిన యన్వేవణములవలన ప్రాచీనకాలపు శిథిలావ కేవ. 

ములు కొన్నియిచట వెలువడినవి, ఈఫాంక వాసులకు అల్ ముర్రా, 

చేరు. విరు ఉమానీయా లను పీరుగలఒంటులయబాలించి వానిపాలను 

ఉపయోగించుకొనుచుందురు, ఇందు జ చె ల్ అనునది ముఖ్య పట్టణము, 

_ అశేబియాయొక్క_ నట్టనడుమనున్న దేశము అల్ నెజ్ట్ , సంక 

రములేని అసలైన అరబ్జూతివారి కిదియే జన నృస్థానము, ఈ యిలాకా 

యందు మూండు గొప్పవాడీలు కలవు, అశేబియ. జేశమున సము దృగా 

మిను లగ నదులు లేవని యింతకు 6 బూర్వ మే వ్రాయలడినది. "వక్ష 

కాలమునమా త్ ము పృవహీంచి యేయిసుక యెడారులందో కాన 

రాకుండంబోవు కొండలోయలకారణమున చేర్పడిన నదు లశేకయులు 

కలవు. ఇవి ఇచట వాడీలని పిలంువంబడుచుండును, అల్ నెజ్జ్ యొక్క 

యు త్తరథాగమున రీమా నానుకవాడీ కలదు. ఇది హరా, ఖై బరుకొండ 

లందుయిట్టి కాసి ంజిల్లా నడిమివజకు వచ్చును. అచ్చట బృ బృహాండము 

లగు నిసుకతిప్పలం డంతర్థానమై మరల కొన్ని మెళ్ల కరువాత ' వెలువడి 

అల్ బకఠీ౯ా అనుపేరుతో జూబై ర్ వణుకును బోవును, శెండవది వాడీ 

సిరా ఇది నెజ్సీ పడమరగ నున్న పీఠభూూములందు జనించి కొంత 

దూరము ప్ర వహిం చినపిదప పా - ఇబ్ - బర్కొ. అను పేరుతో 

జబల్ టువైక్ కొండలగుండా ప్రవహించి యనూమా అను 

చోట వాడీ హనీఫాతో. గలయును, అచటనుండి హోసాగుం డా 

వాడీసహాబా యనుపేరుతో. జని అల్ కటర్ వద్ద. పర్షి యాసింథు 

శ్రాఖయందు పడును. మూడవది వాడీదవానీర్, ఇది యమన్, 

అసీరు ప్రౌంతములనుండి వచ్చు రన్యా, బిష్కా టథ్గొలిథులను వాడీల 
కలయికవలన. నేర్చడినది. ఇది సులా ఈల్ దేళముగసుండా వః 

హించి రుబ్ అల్ ఖలీయందలి యిసుకయెడారులలో నంతర్థాన 

_ మనను, ఈ మూడు వాడీలయందుమా త్రము ప్రతి సంవత్సరము 

కోనుము తప పక సరియగుకాలమున ప్రవాహము వచ్చుచుండును, 

 ఈనాడీల జన న స్టానములగు హరఠాజఖె బర్ మున్న గుపర్య్వతము లే 

“శాక వాథ్ బ దవాశీర్, దుష, అర్భ్శానుకపర్యకములును. అశే 

పవ | 

లయము నూనెబావులు 

అరేబియా 

బియాపశ్చిమమంచదే కలవు. ఇవి ౫ ౬ వేల యడుసలయెత్తు కలిగి 
యుండినప్పటికిని నడుమ కనుమదారు లుండుటచే నిటు నటు రాక 

పోకల గావింప యోగ్యము లైెయున్నవి. మిక్కి.లీ యుత్తరమున 

నున్న జబల్ వమార్ ప్రాంతమును ఒక యె _త్తయిన . పీఠభూమి, ఇందు 

జబల్ సల్గా లను 'సనూనాంతరముగ నుండు రెండు 

కొండలవరుసలు కలవు. "హెయిల్ లోనగు పట్టణములు కొన్ని 

ఈకొండలనుండి వచ్చువాడీలమాంద నే యాధార పడియుండును, పర్వత 

ద్రాంతేములను వదలీనచో తక్కిన వమ్యార్ ఇలాకా యంతయు వ్యవ 

సా యానుకూలము, వాడీరీమాపొటుదల కల కాసింజిల్దాయందు 

అనెజ్యా బుశై దాచానుకపట్టణములు రెండును తరుస్థానములమో (ద 

గట్టయిడినవి. ఈ జిల్లాకు దక్షీణమున నున్న ఖార్డ్ ఆను మజియొక 

జిల్లాయందు అగాధముల మడుగులు కలవు. వీనియందలి నీరు చాల 

దూరమువజికును (బృవహించి జనోపయోగ మగుచుండును, ఇచట 
ప్రా -దీన కాలమున ప క్ర యనులు గట్టించిన నీటికట్టడముల శిథిలావ 

"శేషము లిప్పటికిని ఈవిపయమున ఆనాంటివారికి గల శర్దానై పుణ్యము 

లను వెలీపటుచుచున్న వి, ఇంకను దత్నీణమున ఫర-ానామకజిల్లా కలదు. 

హాటా హరిక్ పట్టణము లిచటి ముఖ్యనగరములు, ఈ జిల్లాకు 

పశ్చిమమున 'అఫ్ భాలాజ్ ప్రా పా,0త మున్నది, ఇందు అశేబియా చేశమునం 

దంతటికిని విశాలము ఉహాల్ జబల్ నామకతటాకము కలదు. దీని 

యాధారమున6 జాలదూరమువబకును నేల సాగుబడి యగుచుండును, 

జబల్ అజా, 

భూగర్భము 1 మధ్య అశేబియాభూగర్భమునకును ఈజిప్టు 
భూగర్భమునకును సామ్యము కలదు. ఇభాలలో6ళతున నడుమనడుమ 

తొలు కల నల్ల రాలును వాన్సిపె నిసుకరాతిపారలును గానవచ్చును* 

ఈయిసుకరాతిపొరలు జౌఫ్వద్ర భూమ్యుపరి భాగమునకు వచ్చి 

హెజాజునందలి రై లుమార్దమువెంటవెంట దక్షీణముగం గొంతగూరము 

వజకును బోయినవి. జౌెఫ్నుండి తూర్పుగC బోయిన-చో నిసుకరాల 

మోందను కంకరరాలు కప్పుకొని యుండుట కాననగును. . సున్నపు 

రాతిపొరలు వాడీసీ సిరాయందును, ఈరాక్ సరీహద్దులయందున్సు జురా 

సియంపారలు జబల్ తువై క్ కొండలవరుసలందును గలవు, ఇసుకరాల 

మందను నల్ల రాతిచట్టులమోందను జ్వాలాముఖీపర్వతవినిర్ద త ద్రువ 

చువ్యజాల మంతయు కరుడుగట్టి శిలారూపముగ మాణీయున్న ది, 

హర్రా కొండ ల్మీప, కార 'మేర్చడీనవే. ౧౨౫(౬-వ సంవత్సఠమున - 

నొక జ్వాలాముఖి పగిలియుం డెను, అగ్ని పర్పతేముల కాంత వివృత 

వదనములును ెక్కులు కలవు, ఏడెనుదగ్గర నొక, అగ్ని పర్వత. 

మట్టిది కలదు, _ చేబిల్మాండబ్ జలసంధియొద్దను నిష్పుకొండలరాలు 

కానవచ్చును. అశేబియాదకీణఇముననుు ఊమ్హానునందును "నేల పలుగు 

రాలమయము. కాని ' సున్న ఫురాయియు నమిత ముం గలదు, ఇవికాక 

ఇనుము, రాగి సీసము. బొస్ట్ర పచ్చలు లోనసవాని నిచటిభూగ 

ర్భమయుననుండి పడయవచ్చును. పర్షి ర్లి యక నింధుళాఖయందలీ బసారకా 

దీవిదగ్గర ముత్యములు దొరకును, సహరకాదీవియం దితీవల"నే పెట్రో . 

శ్ర్రాత్తణా బయలుపడినవి, 



ట్ర "లేబీయా 

" శాలమానము శీతోపు న్లస్థితి = అశేబియా దేశమునందలి యాక్ష 
మక్యధికము, ఎజారులందు శీతల ప్ప దేశము అనయిర లసవానియందును 
ఊప్హము రాతి కాలములందు ౧౦౮ కాని లేక అంత కెక్కు_వ కాని 
యుండును, పగటిపూట ాశఃకాలమున ౧౦౮ అంశమలతో 

నారంభమై ద్రనము ౧౧౦” ను మించిపోవును. అల్ నెజ్ష్ నందలి 
నుధ్యమూ త్యున్ల్ణ ము ౧౧౨ ఆంశములకు సాధారణముగ మించదు. 

ఉత్తర ప్రాంతమున మంచువానలు కురియుట కలదు, అందుచే నచటి 
యుస్ల్లము ఒకొ్క_క్కసమయమున ౧౮ ల వబకును దిగును, పళ్చిమ 

ఆలేలియాపీకభూములందును, పర్వత ములమో/దను, ఉమ్థాక్ ఇలాకా 
యందును కాల మతిమనోహరముగనుు సౌఖ్య దాయకముగను ఉండును, 
నోణసము ద ద్ర తీరపు మిడియా దేశమున జలీకాలమున6 జలీ యపరిమిత 
ముగ చుండును. యమక, రూమ్మాక్ ,ప్రాంతములందు6 దక్క తక్కిన 
చోట్ల వానలు సరిగ కురియవు. బకవళ కురిసినప్పటికిని 
మున్నగునానికి సరిపోవు, కాని వసంతమాసమునందు తరుస్థా నములను 

చ్యూతృము వికసింపంజేయం జాలువర్ష ము కురియుచునే యుండును. 
బాహా పర్వతములందు వర్ష ము మిస్కటము. అరేబియా యు శ్రర 

ప్రాంత మున తూర్చుననుండియు, పడమటనుండియు వాయువులు వీచు 

చౌండును. ఇందు పళ్చిమవాయువులు మధ్యధరా సము, దృముననుండి 

ఎపిరులు 

పాలాస యినుమో (దుగ వచ్చువర్త మును సూచించును, తక్కిన బేశమం | “శ్ ప . 

దంతట వీచు ఊత్తర్క దక్షీణవాయువులలో దకీణపుశాలి శీతకాలము 
నం చెనచో వర్ష మున్కు అన్యకాలములందు వేండిమిని సూచించును. 

ఇవికాక సెమూక్- లేక సామియేల్ అనంబడు వివవాయువు 
ఉాత్తరప్రాంతములం దప్పుడప్పుడు వీచుచుండును. ఈ వాయువేగము 
వలన నెడారులందలీ యిసుక పెకి లేచి "మేఘములవలె కోమ్యకొని 

పోవును. ఆసమయమున (ప్కృయాణము సలు పుచుండు ప్రాణులకు జీవ 

ములు నిలుచుట దుహ్క_రము. దీని దువ్బరీణామములనుండి తప్పించు 
కొనుటకు బాటసారులు గాలీ యారంభమైన వెంటనే "నీలమో౭దను 

'బోరగిల ప పరుం జెదరు, పకువులు ముఖముల నిసుకలో 6 బెట్టుకొని గాలీ 

యడంసవబికు నటులే పడియుండును. వాయువు నిలిచిన పిదప 

మిల ౫ లేచి ప్రయాణమల సాగించుకొనవలసియుండును, ల 

జంతువులు, వనస్పతులు : వాలా ఆఫ్రికాఖండమునందలి జంతు 

వలే ఇచటను గానవచ్చును, ఇవి యెడారులందు నివసీంచుటకలవాటు 

పడినవి, ఆ ఫ్రీకావై పున ళోణసాగరతీరమన మిక్కిలిగం. గన్పించు 

" దుప్పిజాతులం దొకటి ఇచటను గలదు, అరబ్బులు దీనిని ఒకప్పకార 

మగు అడవియావుగ6 దలపోయుదురు, యమకొ “బ్రాంజ్. పర్వతము 

_ లం దొకవిధమగు అడవిగా సై కలదు, కోంతు లీచట నపరిమితము, 

వానియం దెనేకజాతులును గలవు, తో (డేట్లు, సీవంగులు, -చిజుత ఫ్రులులు 

_ఇాలం గలవు, పర్వతమయ ప్ర, 

పతులం దన్నిటికం పెను " "పెద్దది నిప్పుకోడి, అడనికోళ్లు, పావురాలు 

క శాతులు, గగ్దెరలు, ఉల్లి ంకిపిట్లలు విస్తారయుగం గలవు, ఎడారులందు 

ప, బేళములందు జంగుంబిల్లు "లెక్కువు. 

ళీ 

రగా 

మజేకొన్ని విశేవపక్తులు కన్చడు చున్న వి, లేళ్ళు, 'జెజ్హులు, రోకటి 

బండలు నత్యంతము, చెరుల ధ్వంసము చేయా మిడుతతండము లగణిత 

ములు, బనువిలు వీనిని ఆహారపదార్గముగ నుపయోగించుకొనుటకు€ 

బట్టుకొని ధాన్యపుకోష్టుములను నింపుకొనుచుందురు, 

తేనెటీగలు పాలిం పంబడుచున్నవి. ఒం కొలు, గుజ్జములు, గొ స్రైలు్కు 

మే౭కోలు ముఖ్యములైన గృహ్యజంతువులు, కొలందిమా త్ర ముగ గోవు 
లును గలవు, ఒం కెలవ్యాపార మిచట గక్కు_వగ జరగుచుండును, 

దీని నిచట నెడారిమయోడ యని వీలుచుచుందురు. ఇది దినమున కిరువది 
మైదుమెళ చొప్పున6 బ్రయాణముసలుపుచు మూండుదినములపర్యంతము 

నీరు శ్చ గకుండ నుండేలలదు. చలికాల మెనవో ఒక్క_నెలవటకోను 
నీరు త్రౌవ దని చెప్పుదురు. ప్రాచీనకాలమున గుజ్జముల కిచట 
మంచిపే రుండెను. కాని ప్రస్తుతము వీనివ్యాపారము. చొాలవటుకు 

$ీణించిపోయినది. కొలందిమ్మాత్తమయుగ నిప్పటికిని అధనైజ్యా కాళిం 
ప్రా ంతములనుండి ఇండియాతో గజ్జములవ్యాపారము జరగణుచున్న ది. 
హోసా ప్రాంతమున తెల్లనిగాడిదలు కలవు. ఇవియు ఒం శులవలె 

దాహము నోర్పుకొని యెడారులందు ప్రయాణము సలుపంగలుగును, 
ఇచటి మేకలు గొెప్తలు ఊనికొ అకు పనికిరావు. వీనివలన లభించు 

చర్మములును చేయియు పరబేశములకుం. బోవుచుండును. బదువీల 

గుడారముల కుపయోగపడు ఒకవిధమగు మోటురక స్రవృహ్ర్రయులు 

గొన్రైవెం డ్రుకలతోడను టోపీలు మున్నగునవి ఒం కువెండ్రుకల 

తోడను నిర్మింప ంబడుచుండును, 

“సాజాజునందు 

ఆ శేవియాయందలీి వృకుజాకు లా ఫీ కాఖండమునందలి వానిర 

బోలియుండును కాని పళ్చిమాసియాఖండపువానిం గాదు, పీఠ్రభూము 

లందు చింత అంజోరచెట్లు గలవు, అగరువెట్లు చాలచోట్లం గాన 

వచ్చును. మిడియా దేశమునం దెేకములగు ' ఫలవృకుములజాతులం 
కలవు. ఈంతచెట్లస లెక్కలేదు, వీనిని పొలములకు కంెలుగ 

నుపయోగపడులాగునంగూడం బెం చుచుందురు, చద్రాకుల్కు ఖర్జూర 

ములు అక్రోోటులు, పనసలు బాగుగ ఫలించును. సారవంతము లగు 

భూములందు జో న్ను, గోధుమలు యవలు, నీలీ సత్తి, చెటుకో 

మున్నగునవి పండును, ముల్శంగ్కి దోస్క గుమ్మడి మొదలుగాలల శాక 
ములును ెరగును. కుయిఫ్ సమిపమునన్సు కొండలమోిందను గులా 

బీలును మజికొన్ని సుగంధ ద్రువ్యములును . ఉత్పత్తి యగును. కాఫీ 
ఫువ్క_్లలము, బెర్రీ లను చిన్నపండ్ల చెండించి. విజేశయుల కంపుటయ 

కాక వానితొక్క_ నూడ్చి వానితో నుధ్నుదృవమును చేయుచుందురు, 
ఈ ఫలములే కాదు; _పానీయములను కమారు చేయ మటీకొన్ని 
మూలికలు వనస్పతులును శలవు, హ ద్రామాత్ నందు పాగాకు 

. విస్తారముగం బెరుంగును, మాశేళ్గు మొదలగు న వృక్షములు కొన్ని. జిగు 
రులను దయారు చేయుట సపయోగింపణుడుచున్న వి. ఈ దేశమందు 

"పెద్ద పెద్దయడవులు లేవు, | 

జనులు జాతులు మతములు 2 ఈ జేళమునం బై (బ్రైాధాన మైనది 

ఆరబ్బీజాతి. వీ రంత పొడుసగం గాని పొట్టిగణాని యుండ మధ్యమ: 



ఈ౨౦ 

దశయం దుందురు. మంచి పుస్ట్రీయు కండబలమును గలవారు. మొగము 

గోదుమరంగు కలిగియుండును. నుంచి చుజుకుందనము స్వతంత్ర, 

'స్వభావము కలవారు, ధైర్యము, మిక వ్యయము, విశ్వాసము, అతిథి 

సమానము వీరీయందలి సుగుణములు. కాని వీరిపగమా త్రము పాముపగ 

పగవానిని బాధింప నెట్టిదుప్కార్యము నైనం జేయుటకు వెజవరు. 

(తొ గృహకార్యనిర్వణహమున సామర్థ్యము గలిగియుందురు, 

ప్రస్తుత మో దేశమందలి జనసంఖ్య ౭0,౦0,౦౦0 ౦లు. వీరిలో 

30 లతులు అసీరు, యమనును వ్రాంతే ములం దును ౧౦ లక్షలు హిెజాజు 

నందును ౧౦ లకులు ఉమాక్ హా హద్రామూతులందున్ను ౨౦ లక్షులు 

అల్ 'సెబ్డ్ , హాసా, 'డెజక్షా లను ఇలాకాలయందును గలరు, ప్రాచీన 

కాలమున నెడారులం దెవరు నివసించుచుం డినదియు, వారెచ్చటనుండి 

వచ్చినదియు చెవరికిని 'బెలియదు. చుస్తు ముల్తేర ప్రాంతేములందు 

అనైజా లని పిలువ(బడువారు యమనునుండి వచ్చియుందు రని 

యూహింపయుడినది. అరవీగాభల ననుసరించి వీరు కపహాటానులనియుం 

ఇస్తాయేలు లనియు 50డుతెగలు, ఇందు కహటాను లనువారు పాం 

సంతతివా రనియు, సాంకర్యము లేని యు త్తమజాతినా రనియు అర 

బ్బుల యఖి ప్రాయము, సామ్వంకీయు( డగు కహటనువలన నుత్ప్చ్ త్తి 

మైనందున కహటాను లనుపీరు వీరికి గలిగాను, ఇస్యాయేలువలన 

వచ్చినవారు ము _స్తర్న లని పిలువంబడుచుండిది, ఈ ఇండుతెగలును 

సెమిటిక్ జూతికిం జెందినవియే. 

దృముగుండా వచ్చి అరబ్బులలో లీన మెపోయిన నీ గోలు కలరు, ఏ 
అ ళ్ గౌర ఇ రిపుడు జబల్ వమార్ 3 ఖైబర్ హ్నృర్హా ప్రాంతములు ముదలుకిొని వా 

దవాసిర్ వజకునుగల ఇలాకాయందు కానవచ్చుచుందురు. వీరు బానీ 

_ ఖదీరు లని పిలువంబడుచుందురు. పూర్యభాగములందు. సులాబా లను 

వేటోక జాతివారు కలరు. వీరు ఆవేశ లని వాడుక. తక్కిన తెగ 

లవా. రందణును వీరి నించుక నీచముగ6 జఊాచుచుందురు. కాని ఏరు 

_ “మంచిపనివాండ్రు.. వేటాడుటయందు. వీరి కెక్కువ చేర్చరితనము 

కలదు. స్వటేశమున వీరు చేయుపనుల నన్నింటిని పళ్ళ్చిమప్రా పాంతమున 

యూదులు సలుపుచుందురు, ఇస్తాందీక్షును. శకిానని ముస్తరవాజాతి 

వారే ఈయూదు లని. ప్రసిద్ధి కలదు. పీరు + సానానగరసమాపమునం 

'దెక్కువగ నుందురు. ఈసమ_స్తయిరబ్బువాసు లందజిలో హాదేసీ సీ (స్ట్ 

వాసు) లనియుు బదువీ( సంచారు) లనియు _ కెండు భేదములు 

కలవు, అశేబియారాజకుటుంబములకుం జెందినవా రందటును అ'నాజూ 

వంశీయులు. ఇప్పు డశేబియాను చాలించు ఇబ్బ్బ్ఫౌదును ఈ వంగ 

జా౭డే, మహమద్ (ప్రవ క్రయుక్క._ దేహ సంబంధు లందణును పశ్చిమ 

అశేబియాయందు నవని ంచుచుందురు. అందు అ ప్రాఫ్కలజులు 

ఖులు, యమక్కా హ డ్రామాత్ 9 
(WU 

ఉఊమ్హాకా ప్రాంశములం దీమహమ్తదు 

బంధువు లిమాము లసుషీర నధికారముల సలుపుచువచ్చిరి. కాని 
వహాబీ లీపుడు వీరి యధికారమును నాశనము గావించిరి, 

. పరిళ శు వ్యాపారములు, రాక పోకలమార్లములుః: __ఈచేశము 

పరిశ్రమా ఖిరృది కనుకూల మెనదికాదు, 'ప్రైచీనకాలమన అరబ్బులు 

Or) 

కీరుకాక' ఆ ఫ్రీ కానుండి ఛోణసము | 

పము 

అ"బేబవియా. 

సకలవ్యాపారములందును ఆరి కేరీయూండీరీ కాని. పృస్తుతము వీరును 
గాఢమగు అజ్ఞానాంధ కారమున"నే మునింయున్నారు.. తూర్చున 

పాందూ దేశమున పడమట ఈ జిస్టు లోనగు టేశములును శై "న్నత్యము 

నందియుండ మధ్య భాగనుం దుండుటచే అశేబియాదేశమును మంచి 
దశ నందగలిగెను. బంగారము, సుగంధ దృవ్యములు . ఇండియానుండి 

యీ దేశ మగుండా ఈజిస్ట్రునకు( బోవు చుం డెడివి. ఈ + ఫూ, ౨౬౦౦ల 

ప్రాంతమున నిర్మి ౦పంబడీ స్ లూస్ నొనుందిరమునకు కలప మున్నగునవి 

చజీశమననుండోయే పోయినవి ౩ కాని ఇండియానుండి మిక న డశమునకు 

వేటొకమార్ష ముత్తరమున( గనిపట్టంబకుటచే..అశేబి నూ ప్రతిభ తేసి 
పోయొను. "ఇందువలన వ్యాపారము మొడలంట నడుగంటుటచే ఆర్థిక 
దశ బొ త్తిగ శ్నీశించిపోయెను, 

ఇచట ప్రాచీనకాలపువ్యాపారమార్ష ములు తప్ప ఈ కాలమున 

రాకపోకల కనుకూలములగు గట్టిరో డైన్వియు లేవు, ఇటీవల డమా 

స్కస్ పట్టణముననుండి నుదీనావజకు నొకరై. లుమార్ష . మేర్చడినది, 
ముక్కా. వటికును దీనిని "బెంపాందింప నాలోచనలు 'జరసచున్నవి, 

జర ని ర నీయాద్ధకాలమున _ఏడెనునుండి లహోజ్ వజకును రె లుమార్ష 

మొకటి నిర్తి ంప(బ డినది, నుక్కా, జిడ్జానగరములమధ్య జెలిశ్రాక్ 

"పిలిఫోనులు గలవు, వీనికిని మదీనానగరమునకును క్ర మమగు "మోటారు 

రాకపోకలు కలను, మదీనా యంబోప పట్టణములమధ్యను . రోడ్డు వేయం 

బడుచున్నది. హెజాజ్ నుండి. అల్ నెజ్ట్ ప్రా ప్రాంకపు శాజభానియగ 

రియాథ్ పట్టణమువజికును ్హమోటారులు నడ డచుట కనుకూలమగుమార్దము 

కలదు, నూయజ్ నగరముననుండి ఏ డెకాపట్టణమువజకును క్రనుము 

తప్పక నౌకలు నడచుచుండును, మక్కాయాత్రశాలమున చుట్టు 

ప శుక లబేశములనుండి యా త్రి కులు వేనవేలుగ వచ్చుచుందురు. 

అరభీభావ. ; = అరబీ క్లాసికల్ భామలలో వొకటి. పీందు 
వులకు సం స్మృతీ ముప ముసలానుల కిది పవిత్ర మైనది. తక్కిన 

కాసీకల్ భావలందువలె నిందును కావ్య, వ్యాకరణం, గణిత, దర్శన 

గ ౦థములు కొంతవజకు పరిపక్యదశను బొందినవి, ప్రస్తుత పుచర్మిత్ర ఇ 
కారులయభి ప్రా యము ననుసరించి . ఈ వాజ్తయాఖివ్యద్ధ యంత్రయ 

| మహామ్మదీయమ్త మున్నతదశయం దుండినసమయమంటే కలిగినది, 

మహమ్మద్ జన్మించుటకు. బూర్వమందును _నిఖ్యాళులస 'కవు లుండి 

నట్లు ఇటీవల వెలువడిన య 'నేకనిదర్శనములవలన స్పష్ట 'మగచున్న దీ, 
ప్రా-చీనులక కవిత్వమును హృదయంగమమై మార్గదర్శక 'మెయుం గేను, 

ఖలీల్ ఇబ్న్ అహమద్ అనునత డు ప్రా చీనులం దొకండు. ఇతడు 

బదువీలభానలో -'కావ్యలకు.ణాత్మ క మగు (గ్రంథము నొకదానిని 

రచించెను. - కాలాంతరమున కుఠాకొపురీస్నందును ఈ భావయ్ 

'యుపయోగింపంబడినందున నిది ప్రాధాన్యము. వహించి అనంతరము . 

ఛచారికి దునూణ మగు భాహగ పరిణమిం చెను, 

మహమృదునకు6 _ బూర్వ ముండిన, గ గృ్రంభశొరులు' సాధారణ 

మగా. చేశమందలి లిన భిన్న భాకులవారీలో సంభవించు “పరస్పర 



అ 'బచేబియా 

కలహములనో లేక వీరులచరి త్ర మునో లేక్ _ట్రీసౌందర్యమునో 
కొని ప్రాయయుచువచ్చిరి... శారతళాల మిని నూఖికముగ సే దేళ 
మంతట వ్యాపించుచుం డెను, వీనిని వల్లీంచి' జనులకు వినుపించు 
హరు 'రావీ అని పీలువయుకుచుండిరి. కాల్టక, మమున రావీలం దవినీతి 
జనింప6గా, తతృ్భలితముగ గ గృంథమాలందు. సృకీ ప్తయులు చేరుటచే 
వాగ్తూప ప్రసరణ మారిపోయ లిఖితతాప మ్పేర్చడెను. ఈషప్క 
రము లిఖితములై సంగృహీకము లైనగ (గ్రంథములు. దీవాను లనియు, 
మూఅల్ల కా. 'లనియు ప్రనీద్ధి కళను ఈ రెండువిధములగు రచన 
ములను బరికీంచుటవలన అమరుల కైన్స్ తరిఫా, జుహైర్, నాఖిఘా, 
అల్క_మా, ఆప్మా లీడ్, అంతారా ఇబ్బ్సద్దా సదాద్, అమ మృ ఇబ్బ్వా 
కుల్టూమ్, హరిట్ , ఇబ్బ్హీల్లీజ్యా అబిద్ ఇబ్న్ అబ్రమ్ ౩ మున్నగు 

కపప్టంగవు లౌనేకరలు పూర్వకాలమున నుండి రని ' విస్పష్ట్ర మగు 

చున్నది. " ఈదీవానులనంటివి మహమ్మద్ సమకాలమున' సమకూర్చ. 
బడినవియు కలవు. హసకొ ఇజ్  శాలిక్, కాబ్బికజావోర్" అప్పటి 

వారిలో. ప్రముఖులు, 

“ఇది యటులుండ మక్కా, బఖద్ నగరయులందు గొప్పగొప్ప 
కవిసమ్టుళనము లగుచుండెడివి. అందు కవులు పోటీలు వై చికొని పద్య 

వృష్టిని గరియు చుండిరి, వానియం బు త్తమ మగుకనితను స్వర్హామరము 

లక్షలు ధ్వంసము లైయుండెనో తెలియదు. కాని యావిలయ 
ముననుండి తప్పి బయట బడినవియు కొన్ని గలవు, - ఇవియే మహ | 

మద్ "పూర్వకాలపు ' అశేబియాచరి త శ్రయున కాధారములు, ' వీనివలనన్స్కు 

ముఅల్ల కాలవలనను మవహామ్మదునకు ఫర్వపు అర బ్బులయాచారవ్యవవో 

రములను తెలీసి సికనవచ్చును. 

మహమ్మద్ ప్ర వక్త జనించినతరువాత నొకళతాబ్ది ' కడచునప 

టికి ఇస్లాముమత “సుమికిముగ వ్యా _ప్లీని బొంచెను. ఈజిస్తునం దుండి 

పహీందూస్తానమువజికును పోర్చుగల్ నుండి సమర్మ ంథ్ వటికును గల | స్వల్బకాలముననె ప్ర 

వచ్చుట చేత చరి శ్రే, నిర్రాణమునకు 6 గావలసీనంత సామ ని 
భూభాగమంతేయు ఇస్తామువముతముతో నిండిపోయెను, ఈకారణమున 
అశేబియాయందలి యాచారవ్యవహారములందున్సు . రీతి నీతులందును 

పరివ _ర్హనము గలిగను. ఆరంభకాలమున మతవ్యాపన మే . పీరిమఖ్యే 

ద్ద మైయుండి నందున విద్యావిషయక మై "మెన శే శద, లేదయ్యెను.. అయి 

నప్పటికిని హి త్రీ ప్రథమః క్ 
. వెకి వచ్చిరి. వారిలో అటల్ ఫరజ్ దక్, ..జరీర్ ' ధూర్రమాకా 

అనువారు ముఖ్యులు, 

అబ్బానీవంశప్రు ఖలీఫాలకాలమున. అరబీ భాపాభివృద్ధియు 

యండినప్పటికిని. ఇందు. చర్మిత్ర, కుపయోగంచు సామ్టైయుం 

. బుహ్మ_లముగం గలదు. అభబూమిహ్నావ్, నుదాలీ లనువారు నిప్పుకు 
పాత. మగునితిహోసమును లీఖించిరి. ఉైదా, అజక్తీ లనువారు 
| చ్రానీన మక్యా-చరి త్ర, ము మిగుల మూల్య మైనది, శెండవ శతాబ్దియం 

శా సా స్తా భివృద్ధియు నారంభమె వారిపరి పాలన ముంత. మంగుసరికి 

= నవియ నంతే నుందినవి, అల్మకానూర్, హారూనుళ్ర మీద్ 'నామక 
ఖలీఫాలు వాబ్మయకళలను బోషించిరి. వారు. దూరదూర బేళములనుండి 

విద్వాం సులను ) రావించి వారిచేత గీ WD పురాతన. ఫర్షి యకొ, సర 

1 

' డంధకార మే వ్యాపించియుం డెను. 

"డని ప్రసిద్ధికెక్కిన పోపు శెండవసిల్వెస్టర్ కార్లోవా యందలీ అర' 

: బృులవలన విద్య (గృహీంచెను,. 

 లక్షలకం కె నెక్కు_వగ్క 

శ్యాస్త్రవివ యక విద్భ్యయం దభిమాన మెక్కు_వగ నుండెను. అట్ కొ 
| హోల్ అల్ జె బా అజీమశ్ొ జెనిత్ లోన అరవీశబ్దము లెని లలో రాగిెశేకలమోంద చెక్కా! మక్కాలోని కాబా యనుచోట | ఆ లకీ ఆ క్ట ఆ 

'జేలాడందీయు చువచ్చిరి. మహమదు జనీంచినతరువాత నిటిశేకఘులెని, | SA ఎ క్ బొ | రవనకుం దోడ్చ డెను, 

“కాని హీ 

యు | విద్వాంసులకథనములు ప్ర 
పృథమశ తాబ్టి పూ _రీయగునప్పటికి కవులు కొందజు | సర గహములుు పంశవృక్న ములు మొదలసవాని యాధారమున చరిత్ర ॥ | 

| 
" 

: రచనము కావింపంబడేను. : 

లే౨౧ 

యక భావలయందలి యుద్ గృంథములను అనువాదము చేయించిరి, 
అల్హోనూకొనామక ఖలీ ఫాతనకు విజ్ఞానము గజిపుటౌ లియో నా 
మక తత్త వ్రష్టాని దనయొద్ద కొంతకాలము నిలుపుకొనుటకు 
ముగ రీకుచక్చ్ళవ ర్లీకి ౫ టన్నుల బంగారము నొసంగుటయీ కాక 
అతనితో చెల్ల కాలము న్నేహభావము గలగియుందు నని సంధిషత్ర, 
మును (వాసి యిచ్చెను, ఇతని ర"జ్యకాలమునం దే బాగ్రాద్ , బస్తా 

కూఖ్యా బొఖారా. మొదలగస పట్టణములందు ఉత్తమ విద్యాలయము 

లేర్చడినవి, అ లెగ్టాండ్సా, కయిరో, చాగ్టాదులందు మంచి (గృంథాల 

యములు స్టాసీకేము లయను, ౧౧౦-వ శతౌల్టియం దరబ్బులు ప్ర, పుం 

చమం దంతట జ్ఞునప్ప ప సారకు లను పేరు గాంచిరి. యూర పునర, దపు 

ఇటలీ దేళేమున మహావిద్వాం సుం 

'్రతిఫల 

్రాన్బునుండియు, యూర పఫులోని 

: ఇతర రాజ్యములనుండియు. విద్యార్థులు స్పెయికా దేశమునకు బోయి: 

. అరబ్బులయొద్ద గణిత, వై ద్యశాస్ర్రముల నభ్యసింపుచు వచ్చిరి. “స్పియి 

ను దేశ పుపాలకు6 డగు రెందవహాశంయొక్క గృంథాలయమునం చాణు 

ంభసంపుటము లుండెను. మటీయు , పీరికి 

యో పాళ్చా త్య ఫామలయందుం దూటి యూరపు చె వైజ్ఞానిక భా పూ 

ఏచేని మొక 

ప్రుత్యకముగం 

వీరయందలి చరిత శ్రరచన మూండువిధములం, 
విప యమునుగూర్చి వా త్రాయవలసివచ్చినయెడల దానిని 

జూచిన వానియొక్క_యో లేక తత్సమకాలికునియొక గ్రాయో వాక్యము 
లంటే ప్రాయయిడుచుం డెను, ఇది యొకవిధనుగు రచనము. వేణు జేబుగాధిలు ఉన్నవి ఉన్నట్లు శృంఖలాబద్ధములుగ 6 గూర్చంబడును, 

స! ఇది . రెండ డవ ప ప్రకా కార మగు రచనము, మూండవది సాధారణముగ6 

జరిత్రకారు. లందటు నవలంబించుపద్ధతియే.. మసమదుతరువాతను 

ప పంచమందలీ సగముభాగ మురబ్బులయధీనమునకు 

ర్క లఫించెను, 

&, రెందేవళశాల్దీనుండి' యసలై న చరి తృోరచన మారంభ 

మయ్యె నన చెప్పవచ్చును, నార మున దొరకి కథలు, పురాతన 

వ 
థీ 

ఆ 

- మమవామ్మదీయవిజయము లని వాకిడీ యనుసత(డు చ్రాసిన 
ఒగృంథము కొంతవటకు ౬ గల్పితే మును, అలంకారయు _క్షమును నె 

ద 



'లీ౨౨ 

దళేబియాచరి ల్ర్రచనయందు పర్లి యనులుకూడ శ శ్రద్ధ వహించిరి, 

ఇబ్న్ ముకప్ఫా యనునత౭డు పర్షి “యకారాజు లను గృంథమును అరవీ 

లోనికి మార్చెను, మూండవళతాబ్టియందు యకూరీ, ఇబ్బ్కుతే బా 

లనువారు చరి తృ లేఖనమున( (బ్రసీద్ధి గాంచిరి, తరువాత బలాధురీ 

యనునత6 డరబ్ొవిజయమును రచించెను. వి రందజిపీమ్మటను త బారీ 

యనునతండు. వ్రాసీనయితి హాసము "నేంటివజుకును పృమాణ,గ్తంథ మై 

యొప్పుచున్నదె. ఇతనియనంతర మెందజో చరిత్రల వ్రాసీరి కాని 

వారిలో మసూద్కీ బిరూనీ, ఇబ్న్ అధీర్ అబుల్ ఫరజ్, ఇబ్న్ 

ఖల్ _థభూకా, మకి, బే, సుయూత్రీ మక్క. ర్కీ హాజీ ఖలీఫా లనువారు 

ముఖ్యులు,  హీలార్ అస్ఫావీనామక లేఖకుండు వజీరు లను పేరను 

చరిత్రాత్మక మైన గృంథమును వ్రాసెను, దీననుండి కా ౧౦-వ కతా 

బ్దులలోని యరబ్బులసాం ఘీక వివయములు 'దెలియును, ఉత్ఫీ యను 

నతండు మహామ్హదుచరి కృమును ఇది. యొక కావ్యమును 

బోలియుండునుః, 

చా, సెనుం 

అరబ్బీభావయందు జీవనచరి త్రాతృకము లైన కోళ్ళగ్కంథధ | 

ములు కొన్ని గలవు, వీనివలన విద్వ్యాంసులయొక్క_య్సు వైద్యుల 
యొక్కయు, వై యాకరణులయొక్క_యు జీవితములు లోకమునకు 
చెల్లడి యగుట యేకాక అనేబియా బే మేకపర్యాయములు నాళనో 

నృుఖము కాంగా, నీ మహామహు లండటు నాయాసనుయములం 

జేవిధమున దానిని రశ్నీంచినదియు విశద మగును, 

మహామ్షదు పె పెగం బరునెడలం గల భ _క్రీవిశ్వాసముల కారణమున 

అవీద్ఇబ్నొవర్యా శ్రా వాసీనగాథ లన్నియు నితిహాసములలోని కెక్కి 

సత్యవృత్తాంతములుగ 6 బరిణమిం చెను, అలీ విషయనమునను ఇటులే 

జరగినది, వీని యాధారమున కట్టుకథ లె లెన్నియో  బయలువడలినవి, 

పృమాణములుగ గై కొని రచించిన దగుటచే ఈటవ్ర్రాతల నన్నింటిని ప్ర 
ఇబ్న్ అబ్బుల్ హాకింయొక్క_ 6 ఈజిఫ్టు-పళ్చిమవిజయము ? అన్ను గృంథ ' 

ఇబ్బ అది ఠా. య గ్రంథ. చేళములందు,. అల్ ఫరాసే ఇబ్బొ నీనా, అల్ ఘజాూలీ మొదలగువా 
మున సత్యాసత్యము లన్నియు6 గలనిపోయినవి. హనేకామరణము, 

సిరియావిజయము 'లనుగ గ్రంథము లిట్టివే.. 

సవులమోంద దం"ెత్తు నిమి త్త తము ముఫల్తానులను x ధ్రేశేపించుటకై 
క్ 

చఛ్యాయంబడినవి కలవు. అంతార్ కథ బనీహిలార్ కథను మొదలసన 

విటివే, 
ఈం. 

భూగోళము, అది యటులుండ మొదలు మెందలు . అశేబియాయందలి 

వేర్వేటు ప్రాంతములకు బోవురాజమాగ్గముల వివరించు గృంథ మొకటి 
,చొాయయుడినది. దీని యాధారమున ,క,మముగ భూ గోళళ్యాాస్త్రయు చా ర్ 

 విస్తరిల్లుచుం బోయెను, . అనంతరము యాతి త్రివలు ప్రయాణముల 

సలుపుచు వారియనుభవములను గృంథస్థము యుదుహోయిి. ఈ 

_ _యా్యశ్రౌవృత్తాంతములను వజకాన్ని వో (గ్ర్రూపక . కథలను ఆధారము 

_లుగం చేసికొని అల్ల ద్రిస్కీ బక్ 

దృిప్తృ్రతయాపమున. యాశ్రైచకిత్రోల _నిఖించిరి, 

పినిలో కొన్ని శేవలము | 

అరబ్బుల భూనోళళా_స్ర్రమునకు మూలాధార ము గృీకుల గణిత 

యొక్క రాజ్యకాలమున అరిస్టాటల్ యొక్క అసలు గ 

3 యాకూత్. మొదలగు "లేఖకులు | 

౧రో-వ శతాబ్ది పథనులం 

అ శేబీయా 

య ఓ + కు ౦దు ఇబ్బా బతూళతా (ప్రునద్ధిగాంచిన యా త్రీకు(డు, కాల క్రమ 

మున నీశ్యాస్త్రము విశ్వవివర ఇ గృంథము( Cosmography y గం 

వ్రాసీన విశ్వవివరణ . బరిణమిం వెను, కజవీనీ, దిమిష్కీ నామళులు చౌ 

ములు పఠనయోగ్యములు, అటుపిమట నీదేశముయొక్క._ ఆర్థికస్టితి 

పా డగుటచేతను శ్రానుముగ హూగోళాప్రుణారకే 'యడుగంటి 
పోయినది. 

అరవీన్యాకరణము మొట్టమొదట ఈరాకునం దభివృది నొంచె 
ట్ ధి 

నని చెప్పవచ్చును. ఇచట బస్తా, కూఖా యను రెండుపట్టణములలో 

₹ండుసం ర పృదాయము లేర్చడెను.. మజియొక్ష సంప్ర్కృదాయమునకు 

బాగ్చాద్ పట్టణము జన స్థానము, ముద లీవివషయమున నియమ బద్ధ మగు 

గ్రంథమును. రచించినయేతండు సీబవైహి యనుళ్యాస్త్రజ్ఞు(డు, అబూ 

ఉబె దా అస్థాఈ ముబ్బర్రిద్. లోనగువా రితని సంప్రదాయాలు, 

ప్రచాయస్థాపనండు ఇబ్బాకుతెబా, అనంతరము కాల్టక్ర, 

మమున. ననేకు లీవివయమున వ్రాసిరి, 

చాన్టాద్సం 

గణిత శా్య్ర్రమునం దరబ్బులు హిందువులయొద్ద అంక లేఖనము 

పఠనము ల్కిక్రోణమితి, సీజగణీతము వెందలగువానిని చీర్చుకొని 

యుండిరి. * హిందువుల గణిత శాస్ర్రము ఏ 6 హిందువులు లెక్కించు 

పద్ధతి ? యను పేరులుగల అరబీ గ గ్రంథములు ెవివయములను రూఢి 

పబుచుచున్నవి, రసాయన, నోతిశ్నాప్రుచులను పీ రభివృద్ధిపజీచి . 

. యుండిరి. టాలెమోక్ళత మగు జ్య|ోతిశ్ళా। స్ర్రయు ౮౧౨-వ సంవళ్ళర 

మునం దరబీలోని కనువదింపంబడినదె. 

అరబ్బులధర్మ శా స్త్రవేదాంత శాప్త్రములకోు కురానులోని వాక్య 

ములే యాధారములు. కాని ఆరిస్థాటలునిత త్త శా ప్ర్రుపకనా నంతరము 

కురానులోనిన్యూ తృముల నన్వయించుటయందు. పండితులు భిన్నాఖి 

ప్రాయు లసటచే ఇస్లామనందు వానఫీ సాఫఈ్క మాలిక్కీ హంబలీ 
యను నాలుగుసం ప, దాయము లేర్పడినవి. ఆరంభకాలమున( దూర్చు 

రీవిద్యను బే బె కిం దీసికొనివచ్చిరి, స్పెయినునందునుు పశ్చిమమహమ్ల 
— 

దీయదేశములందును, ఇబ్బ్బ్చాజ్దా, ఇబ్బ్తూ ఫై "ఫిల్, ఇబ్బారక్స్ లను 

త ర్త ఏవేర్త త్త లీవిద్యను మహోన్నత సి సితికిం నొంపోయిరి, ఇస్లాంధర్మ ము 

దినదినాభివృద్ధి నందుచుండ వె వై ద్యేవిద్యలం చారీ లేరీన నిప్రణులగు 

ఇెస్టోరయకొ లే _త్త్వక్టైలు బాగ్దాద్ ప్రాంతమున ్ రీక చార్శనికవిద్యలం 
బ్రచారము శేయు చుండిరి, ర్యౌక౯ావ ప శశాబ్దులందు అరిస్టాటల్ యొక్క. 

ప ప్రఛానగ్ర రథములసారాంశేము . సిరియక్ భామలోనికీని, దొననుండి 

రవీలోనకిని దీప సీకొనిరాంబడీిన ది. మింద వచించిన "అల్ వోమయూకొ 

గ్రంథ మంతయు . 

నరబీలోనికి మార్చంబడెను. మతజియు అలొకిండియన్, అల్ ఫర 

యస్, అవిసె సెన్నా, ఆల్ లజేల్ ఆనువా రీవిద్య నభివృద్ధిప పటిచినత త్ర ర్త 

శే తలు, వీ ఫూర్వబేశీయాలు, ఇటులే. పశ్చిమ చేశమేలందు అచెం. 

పస్ అబూబానేర్. అవెర్రోస్ అనువారు .. దార్శనిక విద్యల ననేక... 
చ్రవర్తి రి ౦పంజే సరి 



'లీ౨౨ 

దళేబియాచరి ల్ర్రచనయందు పర్లి యనులుకూడ శ శ్రద్ధ వహించిరి, 

ఇబ్న్ ముకప్ఫా యనునత౭డు పర్షి “యకారాజు లను గృంథమును అరవీ 

లోనికి మార్చెను, మూండవళతాబ్టియందు యకూరీ, ఇబ్బ్కుతే బా 

లనువారు చరి తృ లేఖనమున( (బ్రసీద్ధి గాంచిరి, తరువాత బలాధురీ 

యనునత6 డరబ్ొవిజయమును రచించెను. వి రందజిపీమ్మటను త బారీ 

యనునతండు. వ్రాసీనయితి హాసము "నేంటివజుకును పృమాణ,గ్తంథ మై 

యొప్పుచున్నదె. ఇతనియనంతర మెందజో చరిత్రల వ్రాసీరి కాని 

వారిలో మసూద్కీ బిరూనీ, ఇబ్న్ అధీర్ అబుల్ ఫరజ్, ఇబ్న్ 

ఖల్ _థభూకా, మకి, బే, సుయూత్రీ మక్క. ర్కీ హాజీ ఖలీఫా లనువారు 

ముఖ్యులు,  హీలార్ అస్ఫావీనామక లేఖకుండు వజీరు లను పేరను 

చరిత్రాత్మక మైన గృంథమును వ్రాసెను, దీననుండి కా ౧౦-వ కతా 

బ్దులలోని యరబ్బులసాం ఘీక వివయములు 'దెలియును, ఉత్ఫీ యను 

నతండు మహామ్హదుచరి కృమును ఇది. యొక కావ్యమును 

బోలియుండునుః, 

చా, సెనుం 

అరబ్బీభావయందు జీవనచరి త్రాతృకము లైన కోళ్ళగ్కంథధ | 

ములు కొన్ని గలవు, వీనివలన విద్వ్యాంసులయొక్క_య్సు వైద్యుల 
యొక్కయు, వై యాకరణులయొక్క_యు జీవితములు లోకమునకు 
చెల్లడి యగుట యేకాక అనేబియా బే మేకపర్యాయములు నాళనో 

నృుఖము కాంగా, నీ మహామహు లండటు నాయాసనుయములం 

జేవిధమున దానిని రశ్నీంచినదియు విశద మగును, 

మహామ్షదు పె పెగం బరునెడలం గల భ _క్రీవిశ్వాసముల కారణమున 

అవీద్ఇబ్నొవర్యా శ్రా వాసీనగాథ లన్నియు నితిహాసములలోని కెక్కి 

సత్యవృత్తాంతములుగ 6 బరిణమిం చెను, అలీ విషయనమునను ఇటులే 

జరగినది, వీని యాధారమున కట్టుకథ లె లెన్నియో  బయలువడలినవి, 

పృమాణములుగ గై కొని రచించిన దగుటచే ఈటవ్ర్రాతల నన్నింటిని ప్ర 
ఇబ్న్ అబ్బుల్ హాకింయొక్క_ 6 ఈజిఫ్టు-పళ్చిమవిజయము ? అన్ను గృంథ ' 

ఇబ్బ అది ఠా. య గ్రంథ. చేళములందు,. అల్ ఫరాసే ఇబ్బొ నీనా, అల్ ఘజాూలీ మొదలగువా 
మున సత్యాసత్యము లన్నియు6 గలనిపోయినవి. హనేకామరణము, 

సిరియావిజయము 'లనుగ గ్రంథము లిట్టివే.. 

సవులమోంద దం"ెత్తు నిమి త్త తము ముఫల్తానులను x ధ్రేశేపించుటకై 
క్ 

చఛ్యాయంబడినవి కలవు. అంతార్ కథ బనీహిలార్ కథను మొదలసన 

విటివే, 
ఈం. 

భూగోళము, అది యటులుండ మొదలు మెందలు . అశేబియాయందలి 

వేర్వేటు ప్రాంతములకు బోవురాజమాగ్గముల వివరించు గృంథ మొకటి 
,చొాయయుడినది. దీని యాధారమున ,క,మముగ భూ గోళళ్యాాస్త్రయు చా ర్ 

 విస్తరిల్లుచుం బోయెను, . అనంతరము యాతి త్రివలు ప్రయాణముల 

సలుపుచు వారియనుభవములను గృంథస్థము యుదుహోయిి. ఈ 

_ _యా్యశ్రౌవృత్తాంతములను వజకాన్ని వో (గ్ర్రూపక . కథలను ఆధారము 

_లుగం చేసికొని అల్ల ద్రిస్కీ బక్ 

దృిప్తృ్రతయాపమున. యాశ్రైచకిత్రోల _నిఖించిరి, 

పినిలో కొన్ని శేవలము | 

అరబ్బుల భూనోళళా_స్ర్రమునకు మూలాధార ము గృీకుల గణిత 

యొక్క రాజ్యకాలమున అరిస్టాటల్ యొక్క అసలు గ 

3 యాకూత్. మొదలగు "లేఖకులు | 

౧రో-వ శతాబ్ది పథనులం 

అ శేబీయా 

య ఓ + కు ౦దు ఇబ్బా బతూళతా (ప్రునద్ధిగాంచిన యా త్రీకు(డు, కాల క్రమ 

మున నీశ్యాస్త్రము విశ్వవివర ఇ గృంథము( Cosmography y గం 

వ్రాసీన విశ్వవివరణ . బరిణమిం వెను, కజవీనీ, దిమిష్కీ నామళులు చౌ 

ములు పఠనయోగ్యములు, అటుపిమట నీదేశముయొక్క._ ఆర్థికస్టితి 

పా డగుటచేతను శ్రానుముగ హూగోళాప్రుణారకే 'యడుగంటి 
పోయినది. 

అరవీన్యాకరణము మొట్టమొదట ఈరాకునం దభివృది నొంచె 
ట్ ధి 

నని చెప్పవచ్చును. ఇచట బస్తా, కూఖా యను రెండుపట్టణములలో 

₹ండుసం ర పృదాయము లేర్చడెను.. మజియొక్ష సంప్ర్కృదాయమునకు 

బాగ్చాద్ పట్టణము జన స్థానము, ముద లీవివషయమున నియమ బద్ధ మగు 

గ్రంథమును. రచించినయేతండు సీబవైహి యనుళ్యాస్త్రజ్ఞు(డు, అబూ 

ఉబె దా అస్థాఈ ముబ్బర్రిద్. లోనగువా రితని సంప్రదాయాలు, 

ప్రచాయస్థాపనండు ఇబ్బాకుతెబా, అనంతరము కాల్టక్ర, 

మమున. ననేకు లీవివయమున వ్రాసిరి, 

చాన్టాద్సం 

గణిత శా్య్ర్రమునం దరబ్బులు హిందువులయొద్ద అంక లేఖనము 

పఠనము ల్కిక్రోణమితి, సీజగణీతము వెందలగువానిని చీర్చుకొని 

యుండిరి. * హిందువుల గణిత శాస్ర్రము ఏ 6 హిందువులు లెక్కించు 

పద్ధతి ? యను పేరులుగల అరబీ గ గ్రంథములు ెవివయములను రూఢి 

పబుచుచున్నవి, రసాయన, నోతిశ్నాప్రుచులను పీ రభివృద్ధిపజీచి . 

. యుండిరి. టాలెమోక్ళత మగు జ్య|ోతిశ్ళా। స్ర్రయు ౮౧౨-వ సంవళ్ళర 

మునం దరబీలోని కనువదింపంబడినదె. 

అరబ్బులధర్మ శా స్త్రవేదాంత శాప్త్రములకోు కురానులోని వాక్య 

ములే యాధారములు. కాని ఆరిస్థాటలునిత త్త శా ప్ర్రుపకనా నంతరము 

కురానులోనిన్యూ తృముల నన్వయించుటయందు. పండితులు భిన్నాఖి 

ప్రాయు లసటచే ఇస్లామనందు వానఫీ సాఫఈ్క మాలిక్కీ హంబలీ 
యను నాలుగుసం ప, దాయము లేర్పడినవి. ఆరంభకాలమున( దూర్చు 

రీవిద్యను బే బె కిం దీసికొనివచ్చిరి, స్పెయినునందునుు పశ్చిమమహమ్ల 
— 

దీయదేశములందును, ఇబ్బ్బ్చాజ్దా, ఇబ్బ్తూ ఫై "ఫిల్, ఇబ్బారక్స్ లను 

త ర్త ఏవేర్త త్త లీవిద్యను మహోన్నత సి సితికిం నొంపోయిరి, ఇస్లాంధర్మ ము 

దినదినాభివృద్ధి నందుచుండ వె వై ద్యేవిద్యలం చారీ లేరీన నిప్రణులగు 

ఇెస్టోరయకొ లే _త్త్వక్టైలు బాగ్దాద్ ప్రాంతమున ్ రీక చార్శనికవిద్యలం 
బ్రచారము శేయు చుండిరి, ర్యౌక౯ావ ప శశాబ్దులందు అరిస్టాటల్ యొక్క. 

ప ప్రఛానగ్ర రథములసారాంశేము . సిరియక్ భామలోనికీని, దొననుండి 

రవీలోనకిని దీప సీకొనిరాంబడీిన ది. మింద వచించిన "అల్ వోమయూకొ 

గ్రంథ మంతయు . 

నరబీలోనికి మార్చంబడెను. మతజియు అలొకిండియన్, అల్ ఫర 

యస్, అవిసె సెన్నా, ఆల్ లజేల్ ఆనువా రీవిద్య నభివృద్ధిప పటిచినత త్ర ర్త 

శే తలు, వీ ఫూర్వబేశీయాలు, ఇటులే. పశ్చిమ చేశమేలందు అచెం. 

పస్ అబూబానేర్. అవెర్రోస్ అనువారు .. దార్శనిక విద్యల ననేక... 
చ్రవర్తి రి ౦పంజే సరి 



ళ_౨ర 

ఫృటీన్ నదికిని 'అశేబియాయెడారికిని మధ్యనున్న .సస్య 

సుద మైన గ్! హీరారాజ్యము "సలకొల్పంబడియుం డెను. దీని 

రాజధాని హీరాపట్టణము. ఇదె 

దకీణముగ నుండెను. తబారీ యనునతేండు ' వ్రాసీనదాని . ననుసరించి 

తనుఖులు, ఇబాడేటుల్యు విదేశాగతులు నని యచట మూందువిధము 

లగుజనులు నివసించుచుండిరి.. వీరిలో తనుఖు లనువారు అల్ "నెజ్బ్ 

శుహమా ఇలాకాలకు6 జెందిన. అరబ్బులు. వ్ ల్ల కాళము డేరాలలో 

నివసించు చుందురు. ,చెహారీకావద్ద సమాబేశమె వీరు మూ(డవశతౌబ్ది 

యందు హీరాకు ,ప,యాణము “గావించిరి. “కూరానగరమున స్థిరముగ 
wa 

నెలకిెనియుండినవారు. ఇచాడెటులు, విర్ర త్రై సవులు, విరి "ధార్మిక 

భాస విరియకావాణి. ' ఆకారణమున వీరు మత వివ యక' కార్యములందు 

సిరియకాఫోవను, తక్కి_నయన్ని సమయములందు నరవీభావను ఉప 

మయోగించుచువచ్చిరి, తరువాతను కాలాంతారమున వ్ట్ర నెస్టోరి 

యనులుగ మాలటిీరి, - కారణాంతరములచే పరబేశములనుండి వచ్చి 

హీరా రాజ్య మునందు తలదాంచికొనినవారు 'విదేశాగతులు. ' వీరికిని 

మోద వచించిన శండుతరగకులవారికిని సంబంధ మేమియు లేదు. 

అశవబియకా సాహిత్య గృంథములందును, ఇతివపోసిక (గృంథములందున్యు 

వర్టి ౦పంబడిన లఖ్రిదు లనుజాతివారు శ్రీ "క్ట, మాయన శ్రతాద్దినుండి 

ఫడవళశాబ్టి ఆరంభమువజకు నీ ఇలాకొను ' చాలించియుండిరీ. వీరి | లై యుండిన వడువున కిండాలు యమనురాజ్యమునకు సామంతులుగ 

శీ, ందC చాలితులుగ నున్న జనులు ల్రైెచీ 'సవులు, కాని, పీ రన్యమతావ 

లు 'లై యుండిరి, ఫీ రాలు సామంతులుగను,. పర్షి యనులు సార్వ. 

భామపాలకులుగ నుండినట్లును కొన్ని నిదర్శనములు ' కలవు. అనేక 

పర్యాయములు వ్ళు పర్షి యనులకుం దోడుగ( బోయి. .రోమనుల 

తవు చుట్టు ప సృుక్కల నుండు బదువిలనుండియు, స్వజాతిజనులనుండియు 

పన్నుల (గ్ర హంపుచుండిరి, ౬.౦.౨-వ "సంవత్సరమున లఖ్రీ ద్ వంశ 

ఠుగ. నియమించెను. 

తీ ళ్ అజవళశాబ్టియొక్క.. 

యధీనమందలి జనులు ఘాసనులు, అరేబియా 'వాయవ్యదిశయందలి 

జార్జక (Jordan ) నదికి. తూర్పుగ నున్న పె పెట్రానగరము. మొదలు 

కొని రోప్ సాలావజుకునుంగల యిలాకా పరయథీనమున నుండెను, 

లము దక్నీణముననుండి వచ్చినవో రని తప్ప వీరీ ఛట్రికార్యో కర తర 

యొకటి య,ధ్రీబ్ (మదీనా పట్టణమున నుండేను. ఈవంశము 

సంవత్పరమున "నితండు' హీరాయందలి  మూకాధీర్ ఆహ్నతని నోడించి 

నట్లు జాకొమల్లాన్ న్ యొక్క 'లేఖలనుబట్టి "తెలియుచున్నది. . -రోమకా 

శాజ్యను సరిహద్దులం దున్న ఘా'సనిదులు పర్షియా 'సరిహద్దులం దున్ను 

అ'ెబిర 

మరణించెను. 

' యుండిరి. కాని హరిథ్ మరణానంతర మిరాజ్య మనేక భాగములు! 

. జీలీపోయెను, కొందటు వోమునధికారమును స్వీకరింప మబీకొందణు 

: కిందా ససుకజాతి యొకటి 
' ఉల్మురార్. ఇతండును దక్నీఇముననుండియే వచ్చె నని 
|. 

— ' గూర్చియు, వారిశాజకీ యుముల ను గూర్చి యు? గొంతవజుకు 

ఆదియందు ' - జఫ్నీదు. లను | వచ్చును, . మజికొన్ని శే హీతువులవలనను.. ఈ దేశ .మాఆవశతొబ్దియందు 

“బీతోొక వాక అశేబియాయందు .. రాజ్యము 'నేయుచుండిరి. వీరి | రాజకీయా ౦దోళన ముబేం గలవరపడుచుం'జెను.. -చెవారీకొనందు ఛానీ 

' చుండెను, 'ఉమ్థాకా .ఇలొకాయందలి మత్స్య్యజీవులు ప 

ములగుజించి యేమియు చెలియదు. మహమ్హదు కాలమున వీరి “తెగ | మి 

ర్త పారాలకు వై రులు, ఆెహీతువున ఘాసనిదులను దన పక్షమున నుందు 

| కొనవలయునను నఖి ప్రాయముతో .ఆకాలపు రోమకొశాసకుం డగ 

(ప్రస్తుతము కూ ఫాయాున్న స్థానమునకు జస్టీ నియకా హారీథుని ' సోమరాజ్యపుపెట్రీ మె టీ షియనుగను,. సెని లిఖించిన 

అశభి యా ప్రాంతమునకు. "పాలకునిగను ' శ్రకరించను. ఇట్లు - రోనుకా 

ఫర్షీ యనులచేతి కీలుబొమ్మలుగ జేర్చడిన ఘాసనిథులు హీరాలు స్యార్థ 

ము నిమి త్రము కాకపోయినను. పరఠార్థ మేక పర్యాయములు కలహ 

చుకొనుచు వచ్చిరి. శ్రీ శ్రీశ, లోగోను. సంవత్సరమున ఘాసనిదులు 

జెలీసారియస్' 'అనునలెనికిం దోడుగం ; బోయి. ముసపొటోమియాయందు 

యుద్ధము... గావించినీః శ్రీం. శ, ౫౮3-వ సంవత్సరమున . హరిథ్ 

. అంత వజకు 'రోమనులు, ఘాసనిదులును గలసీయే 

పర్షి యనులపక. మూనిరి, 

స్వతంత్ర తు లె రి, 

ఈళండుప షములను- స్వీక రింపనివారు 

శ్రీ శ, ౫-వ శశాబ్దియంతమున అకేబియామధ్య ప్ర దేశమునందు 

ప్రనిద్ధి కెక్కి_ యుండెను, ఏరినేత అకిల్ 
స రిది, 

Wy 
ఫీరాలు పర్షి యనులకును, ఘాసనిదులు రోమనులకును సామంతు 

నుండిరి. అ బృహోం అనునత (డు హోాబాజాును జయించు నవసర మున 

నతనికిం. దోడుగ కిరదాప ప్రముఘులు. నుండిరి, వీరినిగూర్చి సవి స్త 

' మగుసమాభార సుమియు? చెలియడు. ఒకోపర్యాయము వీరు లల్లీ దుల 

| నోడిం-చియాండిరి, బెహరిక్సా యమామా ప్రాంతములు వీరి యధికారమున 

తోడను, ఘాసను లను నుతీయక తెగవారితో డను బోరాడి యుండిరి, | నుం డేను, పిజల్" అల్ జభాలాయుద్దము వటుకోను 'ఫీర్ర శచ్చోటలాని 
య. 

పరాజయము కలుగ లేదు. అటుతరువాత హీరాలచే నోటువడిపోయిరి. 

అమరుల్ కైస్ అనుకవి ఈకించారాజవంకీయుంటే మైయుం డెను, 

మంత వెంంద పర్షి యాపాలకుండగు రెండవ ఛోకారోజ్ అనునత (డు 

తాయినామకజాతీకిల జెందిన యరల్నీప్రముఖు నొ నొకని నచట గవర్న ని భిన్న భిన్న జాతులు 
ఇ “AT 

'ఇంతవటికు , .వ్రాసకానినిబట్టి మహమ్మదు జన్మించునాంటి 

.నివసిం ంపుచున్న దియా, 'వారికలహములను 

హీంప 
గః 

అబ్జ్ కైస్ లనువారు నివసి ౦చుచుండిరి, చానితీరములందలీ బానీ 

బక్ Gg జాతివారు పర్తి యాసామంతులుగ నుండిరి. “బెహరికా ముఖ్యనగర 

మస 'పాజారునందు' "సిబోక్ట్ అను పర్షి యాగవర్నరు వాసము చేయు 

పరి యనులకు 

తు లుగ నుండిరి, యమకా దేశ మచటిపాలకుల బలాబలముల పే 
మిరు 

 నాధారపడియుర'డెను, "హెజాజునందలి నగరము లన్నియు జేశ్వేబు 

యొక్క ఆదిమపురుషుండు హరిత్ ఇబ్బొజాచాలా, (క్రీ కీ. క, 'ఏ(౨౮-వ | రాజ్య ములుగ నుండెను, ఈరాజ్య ములకు వెలుపల నుండువారో 

ఘాశరమగు  అత్యాచారములకు లోనగుచువచ్చిరి, పాలెస్టయినునుండి = 

యూదు లేకు లేతెంచి అశేబియాయందు నివసించుచుండీరి, అదికాక 

చేశమందలి యరభబ్బులలోంగూడ. ననేఫలు. యూాపహూదీమఠమును 



అశేబియా. 
స్వీకరంచియుండిర. ఇట్లు భిన్నాభిప్రాయముల్యూ భిన్నమతములు, | 

భిన్నాచారవ్యవ హారములు, రీతులు, నీతులు మున్నగువానిం గలిగి 
అచేకవిధజాతిస సముదాయములమాలమున దేశమునందు నలుగడల అల్ల 
కల్లోలమయు వ్యాసించియాన్న తరుణమున మహమ్మద్ ప్ర, వక్త ప్రౌదుర్భ 
వించెను. జేశముందలీ భిన్నత్వమును జాజుల మమైకమత్యమును 

స్థాపింపవలయు. నని యితని దృథఢసంకల్పము, అందుల కనుకూల 
మగురీతి సొకమతమును టేళ్ళశ్తే డ్రుమను జను లందణకు నితండు బోధింప 
సాగెను, చేశే వ్కు ఐకమత్యము నీశెండే ఇస్థాంసీర్థాంతమున గర్భి 

త్రము చైయాన్న వి. ఇట్టి యుప చేశములమూాలమున నీరు మొదట దేళే 
చేశాంతఠ ములను. పర దేళములనుండి వచ్చి 

యశేబియాయందు వాసము గుదుర్చుకొ నిన వారి నందజ నితడు 

హోజిరూకా ఆను చేర, నొకసంఘముగ చేకీభవింపంజేసెను. అనసారు 
లను పేరుగల. _మజీకొందటు. సహాయకు - లీసంఘమునందు 6 వే 

శించిరీ. *వీరీని... ఇంటంొని యికండు ఇస్టాంసిద్దాంత ములను జశిపం 

దంతేటను. “ట్రచొరము గావింప మొడలి డెను. వహాజరూక్కాా  అనసారు 

లందు6. జేరినజను లందు నిత నిచే ధార్ష్మికగురువుగం గైకొని యితని 

సెతము జయింస౭గలిగిరి. 

వంట బయలు దేతీ3 నూతనధర్థానురెగు లారంభకాలమునకొలందెమంది 

మాత్ర, మే యుం కిరి, కాని శత్రువు లగణిత ముగ నుండిరి. వై రుల 

యా క ర్రమణములను జయఫ్రూర్యకముగ చెదిరించునిమి త్తమ తీనవారలం 

నాడ సం సిద్ధులం జేయుట మహమ్హదునకు పరమానక్యేక. మయ్యెను, 

'మొట్ట మొదట శత్రువు లేచెంచి యేదిరిం చినయెడ ల వారీనుండీ తము 

రకించుకొనుటకుమా త్రము న్ సంపిద్ధు లగు చువచ్చిరి, (శ్రుమముగ వరి 

సమూహములు. నధికముగ - నుండుటచే అరబ్బ్భులును సే వాధర్మ ముల 

స్వీకరింప బాధ్యుశై రి. ఒకటి రెండుచోట్ల జరగన రణములందు 

మహమదీయులశే జయము కలుగ జనులు గుంపులుగ వచ్చి నూతన 

మతమును. న్వీకరింపసాగిరి. లోకులు భయమునకు లొంగినట్టు నయ 

మునకు లొంగరుగదా | స్వల్చకాలమం దె మహమ్మద్ పకుమువా 'రక్కు_ 

వైరి. అనంతర మీోజనసమూహము లే జాతీయనేనల క్రి, 0ద6 బరీణ 

మించినవి, వీనితో డ్పాటున మక్కా నగరము ప్రవక్త యట్న మయ్యెను, 

.  మక్కాపట్టణము హా_స్టగత్ మగుటవలన మహమ్హదునకు మను 

జాలనుమా తృ మే కాదు; పుణ్య తత్ర. మని జనుల నాకర్షి 6చుటకు 

మంచికేం ద్రొస్థాననుకు లభించెను, ఇతని చేహోవసానమగునప్పటిశ అశే. 

బియా యంతేయు నూత నధర్మ మున దీషీత మయ్యెను, 

పెగంబర్ొమరణాన ంతర మిని యాబేశేములను నెజజేర్చినది 

అబూబక్ర్ క్, ఇత (డు సాధుజీవనము, అచల మగునాత త్య్విశ్వాసము కల 

వ్లాండు, 'పహామ్మదొకోరికల నన్నింటిని ఇతండు చాసగ గు రాలీ | ఆప 

F యుం'ెను. ఆ" కశూకువున మహమ్హ్షద్ యొక్క స్థానము లభించినతోడే 

అప్పటి సంసిద్ధముగనున్న సేనను. కోమునేగరముపెని దండెత్తుట 

కంచెను... స్వచేశమందును అంత*ఃకలహములు - జనింప వానిని "జయ 

నా థ్వకముగ నడంగ6ద్రొ ద్ర? కను. 

లం 

అబూబ, క్నురణానంతరము ఖిలీఫాపదము నందినది కీమరు, 
ఇతనికాలమునం చ ఇస్లాముమతేము జేళదేశాంతరములందు వ్యాపించెను. 

కొజేసషియా యనుచోట పర్షీ యనులకుం బూర్గపరాజయము కలిగెను. 
ఈరాక్ దేశ మరబ్బుల పాలయుడెను, కూఫా బృ స్రానగర ములు సంస్థా 
పితము లయ్యెను. డమాస్క_సు వీరివళ మయ్యెను, ౬౩౪ లో జెరూస 
లేమపట్టణము జయింప(బడేను.. మూడేండ్ల తరువాత సిరియా బేళ 

మంతయు ముసల్యానుల యధీన మయ్యెను, "ఒరో౦-వ సంవత్సరమున 

అ మ్ర్-ఇబ్న్ -ఎల్-అన్ అనునత డీజి స స్టును ముట్టడించి రయామటు'సటి'సంవ 

త్భరమున అలెగ్జాం డ్రానగరమాతోపొటు మతీకొంత దేశమును లోే౭బ 
అుచుకిొని ఫోస్తాట్ప పట్టణము (ప్రస్తుతపు కయిరో )నకు శంకుస్థాప 

నము గావించెను, ౬౯౪౧ లో నెహనెంద్ నొమకనగరమునొద్ద జరగిన 

పోరాటమందు పర్షి యనులకు( గలిగిన సూేరపరాజయ కారణమున 

సాస్సనిశ్ పాలకుడు పలాయికు( డైపోయెను, అదేసంవత్సర ముమరల 

రాయ్యుద్ధమన శిలుపొందుటవలన 'సమ _స్పపర్షి ర్ యారాజ్యము మవా 

మదీయుల హ_స్తగతమయ్యెను, దీనితో ఇస్లామవిజయము మున్నుము స్తై 

నని చెప్పవచ్చును, కీమర్ రాజనీతిక్రుశీలుండు. కురాను గ (గ్రంథమును 

సంగ్కహీంచి యొకయాకారము గలదానినిగ( జేసిన విత. సామాన్య 

ప్రవావర్ణ మునకును, సేనావర్షమునకును కొన్ని కట్టుదిట్టములను 

నియమములను వఏీర్చటిచెను, అరేబియాయందు నుహమదీయమతము 

తప్ప వేతొకనుత మేదియు నుండరాదని చెగంబరుయొక్క_ ఆశయ 

మెయుండెను. ఆ యభిప్రాయమును ప్లూర్ణిచేయించినది ఓమరు, 

ఇతండం. ముఫల్మానుధర్మ మును స్వీకరింపనొల్ల ని నెజాక్ నందలి త స్త 

వులను శే బరునందలి యూదులను పరజేశేములకు ఇడలంగొట్టించేను, 

_మాండవఖలీఫా యగు ఒస్టోమక్కాలమునం దశేబియాయందు 

గృహకలహము లుళ్చన్న మయ్యెను. కాని నిఫపుణముగ న వన్నియు 

నడంచివేయంబడినవి. ఉత్తరమున ఆర్మీనియా, ఏపియా మైనరు దేశ 

ములును, పశ్చిమమున ఆఫీ ఫ్రీకాఖండమందలి కా శ్రేజ్ వజకునుగల చేశ 

మును రుహన్మదీయపాచా శ్రాంక మర్యెను, అనంతరము ఒత్టోమక్- 
_వధింపంబడుటయు, అలీ ఖలీఫాగా ఇెన్నుకొనంబడుటయు. సంభ 

వించినవి. కాని ఆఅండ్లమాంద జరగినసిఫిక్ యు ద్ఞానం తరము అవీ. 

రాజ్య భ్ర షు డసటతోడశే ఒమయ్యద్ వంశపుఖల్ఫాలు రాజధానిని 

ముదీనానుండి డమాస్కస్ పట్టణమునకు మార్చీరి, 

మహమ్హదీయమత మఖివృద్ధి. నందసాగినయారంభకాలమున. ఆర 

బ్బులు నాటుమార్డ మున చేకాక' నీజిమార్షమున వైతము దండయాత లం 
UU) | 

ట్రైయాణముల సలిపియుండిరి.. శ్ర న్ ౬రీం_వ సంవత్సరమున 

అబిసీనియాతీరమున వసించు" ముసలానుల రకుణార్థము ఓమర్ ఖలీఫా 

.నౌాశాదళము నొకదానిని వో ణసాగరముగుండా. హపెను. లెవాంట్యొ 

ఏషియా మైనరులందు. జరగినయాద్ధము లనిమి శ్రమ ఒళ్లో మక్ ఖలీషా 

వ్ర కాఖండముననుండి నాకాదళమును సమకూర్చెను- అబూకై సను. 

నతండు నెప్రన్ దీవిని జలనేనతో ముట్టడించియుం "డెను, 

ఆ 



రం అశేవియా 

విడేశము లెన్ని జయిం పంబడుచువచ్చి నప్పటికిని ఆరంభకాల ' : చేరి, కాని. వీరీలో హసకా మూవియాతో ' సంధి శావించికొ నెను, 

మున సాధ్య మగునంత నజకు అశేవియాతయాంద లి. యెకమత్యము భగ్నము 

“శాకఘండులానున స్కయత్నములు సలు స౮బడినవి, నేనలును, నని 

కులును దప్పనితరులగు అరబ్బు "లెవరును వి బేశములందు నివసించుటకు 

పీలు లేకుండులాగున నియమములు కూ ఫా 

ఫోస్టాట్నగరములు రెండును జేవలము సే నేనాస్థానములుగ నుండెను, 

కాలక్రమమున దకీణమున కూఫాపట్టణమును, ఉత్తరమున బస్రా, 

పట్టణమును విఖ్యాతస్థానములుగ 6 బరదిణమీం చెను, అదినుఖలీ ఫాల కల 

ముస మదీనాపట్టణ మే మహమ్మదీ య ప్రపంచమునకు రాజధానిగ 

నుండెను. ఖలీఫా “లానగదమునంటే ఎన్నుకొనంబడుచుండిరి.. మహమ 

దీయలోకమునకుం. -గావలసీన  నీతినియమములు -చట్టములు నచట 

నిరి ర్మింపణబకుచువచ్చినని, ప్రాంతాధి కారు 

బడుచువచ్చిరి. కాని ఏమట ముర ణానంతరము అశేబియామదీ-నాల 

ప్రాధాన్యము క్రమముగ క్షీణింపసా గను. ఈసంగతి ఒత్టోమకాకాల 

మున విస్పస్థ మయ్యెను. ఈ ఖలీ పాయొక పకుపోత పూర్ణమైన 

పొలనమే - ఇందులకు. ముఖ్య కారణము, గవర్న రుల నియమించుట 

యందును యుద్ధవిజయమున దొఠరకినసధనమును బంచుకొనుటయందును 

ఈఖలీఫా తన ” కా లై ష్ తెగయెడలను అందునలహాడ ఒమయ్యద్ 

వంశీమువారియెడలను మిక్కిలి పకుపాతము చూఫుదువచ్చెను, అందు 

“ఇఇావింపంబ బెను, 

వలన అశేబియాయందలి ఇతరజాతులవా రందబును కొనలైష్ జాతి 

వారిని కొనై షులలోో నే హాపిమైటులు జమయ్యదులను గర్భింప 

సాగిరి, ఒమయ్యదులు తక్కిన యందజుకం మెను చిట్టచివర యుసల్వాకా 

దీక్షను ,గృహించినవారు. ధార్మి కనియమ పాలనము న విర్ర కొంత? 
లీ 

పట్టుదలయు లేకుండెను. ఖలీఫా వధింపంబకుట కివియే కారణములు. 

కాని ఈవిచోధకారణముల పృణాొరము బ్రా. కూఫా ఫొస్తాట్ 

నగరములందు . జరినంక  త్నీవృమగ అశేబియాయందు. జరగి 

యుండలేదు, ఈహత్యవినయ మున అరేబియా తూవ్వీం భావ మూ నెను, 

కిరి యా. ప్రాం తాధికారి ఒకండు తష ఏ లేకిాన జవాబుదారీగల వా శెవ 

రును కనిన గమనిం చిమొన నుండు. అనంతరము అలీనిమి. త్త్ము 

ఎన్నికలు జరగినకాలమున జనిం చినకలహములందుమా త్ర మళశేబియా 

బాగుగ జోక్యము కలుగ: జే సీ కొనెను. ఇతీ6  జాపదము నంది జీవించి 

యున్నంతవజణకును మదీనానగర మే మోామగీయలోక మునకు రాజ 

భానిగ నుండెను కాని తరువాత మోవి యా ఖలీ ఫూకు? గలీగినవిజయము 

చేత డమాస్క_స్ రాజధానిగ మాటను. ఇందుచే మదీనా పృభావము 

తె పోయెను, అనంతరము మోవియా తనకుమారుః డగు యజ్ఞాను యువ. 

రాజుగ నియమించుటవే మదీనాకుంగల రాజనిర్వాచకపు హక్కు 

శాతము పోయెను, ఈవిధముగ మక్కా_ మదీనాలక్రుం గల రాజకీయపు 

వాక్కు. తగ్గి పోయినప్పటికిని ధార్మికాధికారమ. మా (త్రము యథా 

పూర్వముగ నే యుండెను, 

అలీఖలీఫావధానంతర మితేనికొడుకులు , హసక్కా హాునేను 

. లనువారిద్దటు డమాస్కన్ఖలీఫాకు విరుద్ధమగ కలహములాడ బయలు 

లచటనుండియీ పంప 

' మోవియాతరువాత మహమదీయరాజ్య మును ఏీలినది అతని కొమా 

రండు. యజీద్, ఇతండు రాజ్యమునకు వచ్చిన నపివప మోవి, 

యారాజ్యము నోడించుటకు ెనికులను గరూర్చసాగను, కాని 

_ఒరా౦= వ సంవత్సరమున నితండు కెళ్ళిలానగరమునొద్ద వధింపయుడేను, 

 అటుపిమ్హట అబ్బల్లా ఇబ్బొబ్ చైర్ అనునత్ (డు అలీకుటుంబము నేకు. 

. సంభవించిన, దుర్షళేక . 

మక్కా. నుండి దకూస్క_న్ మీదికి దండువెడలెను, మక్కా. మదీనా 

వాసు లీతనిపనముే యవలంబించిగి. కాని అబ్బల్లా ప్రతిన నెలివేటిన 

చృతిగా పగ దీర్చుకొనవలయు నను తలపుతో 

ట్లగపడదు. ౬౮౨ లో యజీద్ సేనలు మదీనాను' జయించి కొల్ల గొట్టి. 

మటు సటిసం కళ్ళకు మక్కాామౌఃది క _త్తివచ్చినవి. కాబా: ధ్వంస 

మొనరీం పయిణెను, ఇంకలో యజీద్ మరణింపంగా, ముట్టడి యె త్తివేయ౧ 

బడెను, అబ్బల్లా మకా్కానగరమంచే యుండెను, అశేదియా, ఈజిప్టు, 

సిరియా యందలి కొంత భాగమునకు జెందిన ప్రజ లబ్ద లబ్దల్లాను ఫలీఫాగా 

స్వీకరిం చిరి, ఇత డొక పర్యాయము 'మెర్వాక్ 'అనునతేని . యరీన 

మం దుండిన కత్తునే సేనలను పరాజయము నొందించెను. కాని ఖారిజైతు 

తెగవారియండ కనిక దొరకదయ్యెను. అట డమాస్క_ సునం దబ్దుల్ 

మలిక్ అనునతండు యజేన్ స్థానమును గైకొని ౬౯౧లో అళేబియా 
యందలి. అబ్బల్లా నడంగంద్రొాక్కుటకై. తన. నేనానాయకుని మక్కా 

మోందెకిం బం చను. ఈయుద్ధమునం దబ్దల్లాబ్రాణ ములను గోలాగేయెను, 

మక్కా. నగరము సంపూర్ణ మగ డమాస్క_ pu మయ్యెను, మటియు 

నీయుద్ధవిజయమువలన 'అబ్జళ లిక్ అశేబిమూ డమాస్క సులకే 

కాదు; సమ స్ట మహమ్మదీయ ప్రపంచమునకును ,ప్రముఖు(డును ఖలీ' 

ఫాయు నయ్యెను. అది మొదలుకొని ఒమయ్యదుల (పృభుత్వమున్నంత 

కాలము అరేబియా ఊరు పేరు లేక పడియుం జెను, దేశ దేశాంతర ము 

లందలి ము సల్గానులం తూర్పున అఫ్ గానిస్తా నాంతేమువటుకోను, పడ 

మట స్పెయికవజకోను జయించిరి కాని యందువలన అశేబియా 

శేవిధమైన లాభమును కలుగదయెను. అనంతరము అబుల్ అబ్బానొ ” 

రాజ్య సీం హాసన మిక్కి. రాజధానిని కూఖానగరమునకు మార్చెను, 

పిదప కొంతకాలమునకు 'బాగ్టాదు రాజధానిగ మాటను... అందువలన 

అశరేబియాగారనము మటీంత త్యిపోయొను. మొట్ట మొదటనుండి అబ్బా 

నీదులు పర్షి యనుల మో(దను తురుష్కులమోందను ఆధారపడి 

యుండిరి, “రాజ్యమందలిముఖ్యపదము లన్నియు విదేశీయులచేత 

నింపంబడుచువచ్చినవి.. రాజకీయములం దెట్లు పరివర్శ నములు 

కలిగినప్పటికిని భాపావిహషయమునమ్మాత్ర, మళశేబియా గౌరవము 

యథావుార్యముగ నే యుండెను, కోశ కారులు వైయా. 

కరణులు, కవులు అరనీభావ.శే స్వీకరించి యళివృద్ధిపటిచిరి. కాని, 

అరబ్బు లందటు చీకీభ్రవించి మతముకొటకును “.జేళముకొటికును 

ట్రాణముల కాశింపక రణ మొనర్చుస్వ భావము కీ ఫీరియందు లోపించి 

పోయెను. ఈాహీతువున వీరు ఒముయ్యదులయెడల . పక్షపాతము... 

గలిగియుం అబ్బా సీడుల నిదిరంపంాలనైరి, (కృమముగా. మహమ్మదు. : 
ల్లీ 



అ చేబియా 

ఆవిర్భవించుటకు సార్వ ముండినగృహకలహములలో నికి పీరు మరల 
చెగిని, 

శ్రీః కే జావ శతాబ్దిచివర కర్మ థియను లను. చేటూకళతెగ 
వారు ఖ్యాతిలోనికి నచ్చిరి, క్ఠు హమాదకొకర థ్ అనునతే నియను 
రాణులు, ఈ సం పృదాయము జనించిన నాలుగుసంవత్సరముల 

పృబలకళ క్రి సంపన్న లెరి. హమ్దకాచే ననుజ్ఞూతు (డై 
ఆబూషసెద్ అల్ జన్నబి యనునసతండు ౯౦౦లలో బరారిక ప్రాంత 
మునకు? బోయి 'యజటి కటీఫ్ 

కాలమందే 

న 'మకనసగరమును లోింబబుచుకా సే నెను, 

ఇం దశేకులం యూదులు, పర్షి, 'యనులు నుండిరి, చేశేమండలీ బదువీలు 
ఇస్లాంసిద్దాంతములకత మై ఐ రులు ఈసిదాంతములు నియమ ములు కస్టము 

అగుటచే చారు ఏనిని ౨ చాలింపంజాలకై 6. ఆకారణామున.. కశ్రిసనియ 
మములు లేని కర ర్యత్సొంయనులు దండ యాత్రలను సలుపునప్రుడు వీరు 
వారి చనెదిరీం వియుంం డై రి, అందుచేత వ క్ర మము-గా. _బజహరిక 

యమామా, ఉమ్హాకా ప్రాంతముల ' నా క్రమించుకొని ౯౦౬ నందు 
యమనును జయించి మక్కా నుదీనాలిప పె దండెత్తి పోయిరి. అప్పు 
డీసమాచార. మంతయు బాన్టాదుకో నియధి కా రివర్ణయున శబుకపడ 
వీరు కర ర్మథియునులణాటిని క్రొంతెనజ కడంచివై చిరి. అబూనాద్ 
మరణానంతర మత నికసమూ రుడు కర్శథియక రా జ్యసింహాసనమునకు 

రాయగా నక నితమ్ముం ఊగు అబూ టాపార్ అతనిని తొలథించి తానే 

* త్రుతియాద్ధ 

మందును జయలక్ష్మీ యితనిని వరించు చ చేయర డెను. తుదకు బాశ్చాద్' 
ఖలీఫానురైతము. డై ంచెను. తూర్పున ఉమానురాజ్యముః ను చై కాని 

యొక్క. పెట్టున పళ్చిమమునకం బోయి మక్కా_ను జయించి .నుహమ్త 

వ్రీయలోకము. కంపిం చులాగున కా బాయందలి పూజ్యవస్తువగు కాల 

పాషోణకును బహాది కాకుం గొనిపోయెను. కాలా లే. ఈ పాహెణ 

(త్రికలు తీర్భయా శ్ర ల జేసికానవచ్చు నని. _యనుజ్ఞ నొసం ను, 

క. జీవిం వియున్న కాలము అశేబియా కర ర,థియనులవశమునం చే 

యుంజెను... ఇ కే నిముర[ళళానంతరము వీరికిని ఈజష్లునందలి ఫాతి 

మాపకుష్పుప్క ప పభువులకను. కలహము కలుగుటచే వద ప 

సాగెను, జాతా నందు ఈరాకు ప్రాంతమున పక 

సంభవించెను, దానివలన యా త్రిసల చని పన్ను విధించునధి కారమును 

వీరు కోల్యోయిరి, ఇ చేతరుణయన. ఉమ్మాక్ విద్రోహ మొనరించి 

స్వతంత్ర, 

కర ర్యథియనుల అధికార మున్నదికూడ నాశన మెపోయెొను, ఏ5 కుండిన 

యధ్ధికారము లన్నింటిని బదువీలు వశేపటుచుకొనిరి, దేశమం దంతట. 

చురల గల్లోలములూ 3 కలసాములు చెల్లరేగాను, చిన్నచిన్న స్వతం త్ర, త్ర 

రాజ్యము లనేకము 'లేర్ప చెను. మక్కా, మదీనాలకు. యాత్రల 

గావించువారికి తగిన రీం+ర్చా మ్రేమియు లేవయ్యెను, ఒక్క. హబ్ 

_తక్కినదేశములవ్నార్త లే. తెలిసెడివి. జేశవ్రుసమాచారములం దప్ప 

ప్రభావము శ్నీణింప. 

పరాజయము. 

నుయ్యెను. ముఖి మాండుఫంవత్సరమురు కడచినవెనుక. 

బదువీజాతికిం జెందిన యొక షేక్ కటీఫ్. నగరమును జయింప దానితో బియాచరితృమున కారంభము  వవివీ యిష్యమము, ఇది ౧౮-వ 

అయైనా ప్రాంతములందు. 

౪౨౭ 

గావు. మక్కా, మదీనానగరములను ఇరువురుపురీఫులు పాలించు 
చుండిరి. వీ రిద్దలు నీబిఫ్లుఖలీఫా బలవంతు “డెనచో నతనిపతు 

మును లేక: బాగ్దాద్ ఖలీఫా క క్రిమంతుం డెనచో నతని పకుమును 

వహించి పరస్పరము పోరాడుచుండిరి. ఈపట్టణముల సరిహద్దుల చెలం 

పల అరాజకపుదేవత తాండవమాడుచుం డెను, దాకదోపిడిగాం డ డ్మ గ 

బదువీఎకారణమున యాత్రికల ధన ప్రాణములు పోవుచుండేడెవి. 

౧౨౬౯-వ సంవత్సరమున నొకవరీఫు ఈజిఫ్హు ఆధికారమునకు లోయంబడి 

మక్కా_ను బాలీంచుదుం డెను. ౧౫౧౭లో తర్క సుల్తాక్ సలీం అను 

నతం ఉజిస్ట్రను జయింప మకా్చానగరమును అతనికే వశేమర్మ్యెను, అది 

మొదలుకొని తుర్కీ_ సుల్తాకా ఖలీఫాపదము నంబెను.. (కృనమముగా 

యమక ప్రాంత మంతయా నితనికే లభించెను. కాని ౧౬౩ ౦-వ సంవ 

త్సరమున యమక పృభు వొకడు తుర్కీ_యధికారమును దొలంగించి 

స్వ దేశీయు నొకని ఇమాముగ చేర్పాటు గావించెను. అటుతరువాత 

౧౮౭౧ వజుకు నిమాముల ప చభుత్టమే సాసచువచ్చెను. ఆరేది యా 

అశ్నేయమందలి ఉమ్మాక్- “ స్ర్బలఫ్టాయ ధీనమును గాక స్వతంత్రముగ 

నుండెను, ఒక నూటుసంవత్సర ములకాలము దీని నె దుగురు ఇమాములు 

పరిసాలించిరి. వీ రందజను అల్ అజ్ అను తెగకు. చెందినవారు. 

నిజా పట్టణము వీరి నివాసస్థానముగ నుండెను. తరుకాత బనీసపఫా౯£౯ 

అనునత( డిదట మాలిక్ 'పరిపాలనమును నెలకొ ల్పెను, వీరు ౧౧౫౮ల 

మొదలు ౧౪౦౬. వజకును రాజ్య మేలీరి,. ఈమధ్య కాలమున విరిె 

రెండుపర్షి యక్ దండయాత్రలు జరగినవి. హోర్మ బ్ తటమందలి ప్రభు 

వులు సము దృతీరభూమిని వశపటీచికొ'ని ౧౬-వ శతాబ్ది పర్యంతము. 

బాలించిరి.. ౧౦౮-వ సంవత్సరమున ఉమాక్్యయొక్క_ పూర్వతీర పు 

భూమిని పోర్చుగీసు లా కృమించుకొ నివి, ఒక కతాబ్రి కడచిపోవం 

అనగా ౧౬౨రీ తరువాత యారిబాజాతికింజెందిన నాబ్రిర్ ఇబ్న్నా 

మును మను మరల నిచ్చి తన కొకచిధమగ పన్ను ెల్లించువరతుమాంద ముర్షి ద్ అనునతండు ఉమ్హ్సాకా ఇలాకాకు ఇమాముగ నేర్చటెను. 

రు సక్ అనుపట్టణ మిత నిరాజభానిగ నుండేోను, ఇత డచటిసామంతుల 

నందలి చకీభవింపంచేని వారిసాయమున పోర్చుగీసు లా క డ్రమించిన 

డేళమును వశీపటుచుకొొనుటయ' కాక మసా్క్కాట్ నందు. సవల సించు 

వారి ( పోర్చుగీసుల నుండి పన్ను దీసికొనుట మొదలిడెను, ౧౬౫౧ 

లో పోర్చుగీసు లాయిలా కాను . సంఛ్రార్లముగ వదలవలసినవా కై రి, 

౧౬౯౮ లో ఆ ఫ్రికాఖండప్రూర్వతీరమున ఓమనైట్ ప్ర,జేశములం 
1 దుండిన పోర్చుగీ సులనుగూడ అరబ్బులు వెడలంగొట్టైకి, 

వహాబీలు; ఆధునిక-అశేబియా చి త్ ము $= . ఆధునిక_ఆకే 

శశాబ్దిమధ్థకాలమున నుదయనుం చెను. 

రాజ్యములుగ విభక్తమైయుం డెను. శీ 

ఆసమయమున బేశ మ నేక 

శ, ౧౭౫౦ లో నీయుద్యమ 

-జనకుండగు మహముద్ ఇబ్బొ అబ్బుల్ వహాబ్ అనునతండు చేశాటనమొన 

రించి స్వ దేశమునకు మరలివచ్చునప్పటికి అల్ వీసా మకాఘాహ్మో 

(గృమముగ అరైర్, ఇబ్బ్నాడఆస్ , ఇబ్న్ 

పరిపాలనము 'సలుపుచుండిది, ముఅమ్మార్  అనువారల - వంశజులుం 



ఈ౨౮ 

వహాబ్ ౧రా=వ శతాబ్ది ఆరంభమున అయైనాయం దే జన్మించెను. 

ఇాలకాలము బ్ స డమాస్క_ సులందు చేరి XY 

 మక్కాయాత్రే సలిపి పో స్వచేశీయః లందును మహమ్మద్ ఏర్పటేచీన 

ధర్మముననుండి తష లై యుండినట్లు కనుంగొ-నెను, తనదేశీయా లంద 

లును ెగంబరుయొక్క ఆసలు సిద్ధాంత ముల ననుసరించి నడచు 

కొనులాగున 6 జేయవలయు నని ఇతండొక సంస్క_రణోద్యనుమును 

మొదలిడెను, అయైనాళాసకుం డిత నియభి ప్రాయములతో చేక్రీభవిం చి 

యుండలేదు కాని దరియాషాలకుండుగ నుండిన ఇబ్బొ సౌద్ చాల 

నాడరించి యితని కాశ్శయము నిశ్చాను. ఇబ్న్ సౌద్ అప్పటికి 

ఒక గొప్ప దేశమునకు ప్రభువు కాడు, వహ్హా బొసలహోల ననుసరించి 

కార్యము లొనరింపయగ౫్గడణిన కొలందిసంవత్సరములం దే బదువిలం దన 

యధీనమున 'నేకీభవించునట్లు చేసికొని వారిసాహాయ్యమున అకేబి భూ 

మధ్యభాగమగు అల్ సెజ్ట్ నందును, ఫూర్వ భాగము నను దనయధి 

" కారమును స్థాపిం చుకొ నం నాను. ౧౭౬౫-వ సంవత్సర మునం డితేని 

మరణానంతర మితనికుమారుయడు అబ్దుల్ అజీజ్ అనునత డు అల్ 

నిజ్ట్ తో దానిచెలుపలి చుట్టుప ప్రక కల ప్రాంతములనుగూడ శం గలిపీకొని 

౧౭౮౦ మొదలు యా త్రి సలమోయలహాడ దాడి వెడల సాగెను, 

అంత నితేనియభివృద్ధి నడంచివేయవలయా నని తురుహ్కు_సా మ్రా జ్యపు 

అధికారు లొక నేన నంపయణ్యా నది వచ్చి తూర్పున నున్నహోసా ప్రాంత 

మును ముట్టడి డించి లో(బజుచుకొ నెను కాని మూండుసంవత్నేర ములు 

కడ-చినవెనుక వహాభీలు పియాముసలానుల పవి త్రస్టైనమన కర్చా 

లాను నాళశనముబేసి యాముటుసటిసంవత్సరము మక్యాను ముట్ట 

డించుటచేత తురుష్కులు పోసాను వచలవలసినవారై ర. ఈమకా్మ, 

క ర్చాలాయుద్ధములం దు వహాబీలు ముసల్గానులగోరీలు మున్నగువానిని 

ధ్వంసముచేసి విలువగల యవ శేవములను "దోచికొనిపోయిరి, కర్శాలా 

నగరమును ధ్వంసముచేసి యపవిత్ర్రృపటిచినందులకై పగ దీర్చుకొన 

పీయాధర్రావలం బి రొక డు అబ్దుల్ అజీజ్ ఇబ సౌదును ౧౮౦౨-వ 

సంవత్సరమున దరియాయందలి మసీదులో హత్య గావించెను. వెంటనే 

విద్య 

 యతనికుమారు(డగ సౌదు రాజ్నఫారమును వహించెను. ఇత6 డనేక:. 
్ష్ al oC |e రియాథ్ సి ంవాసన మెక్కె_ను. ఇతే డీజిస్ట్రునకు, కప్పము గట్టుకు. 

యుద్ధర ంగములందు అదివజుకే (ప్రసిద్ధి కెక్కియాం డెను, ౧౮౦5 లో 

నితండు మదీనానగరమును వశముగావించికొని యచట రాజ్యాఖభ్ 

"పేకమును సైతము చేయించుకొ నెను. అనంతరము యనుక్కా ఉఊమ్మాక్ 

ప్రాంతములును ఇతనివశో మయ్యెను, ఈ ప్రకార మిచట వహాబీ 

రాజ్యము ప్ర 

గయముక లిసను. అందువలన దమయధీను6 .కయున్న ఈజిఫ్లు ఫు గవర్నర్. 

జనరలగు మపామ్మద్ అలీని వవాబీల పై దం ెత్తుమని తురుమ్మ దొరతనము 

వారు నియోగం విర. మహమ్మదలీ స్వయముగయూద్ధమున శేయక అతండు 

టన్నూకొఅను తనకుమారుని నందుల కాజ్డూపిం చెను, ౧౮౧౧-వ సంవత్స 

రమున సాదు బాగ్టాద్ పట్టణము నకుంోయియుండ టన్బూక నేనా 

యుతముగ వచ్చి హెజాజునందు విడిసెను. ఈసంగతి తెలిసినతో డే 

సౌదుపడనుటికి మరలి. వచ్చి టన్ఫూనును అచటనుండీ పొజుందో లెను, 

ప్కృవర్ధమాన మగుచుండ అట్టోమక్ సామా, జ్య మువారికి మిగుల 

అరదియోొ 

కాని ౧౮౧౨-వ సంవత్సరమున మక్కా మదీ నాలను మరల. 

తురుష్క లే గాలిచికొనిరీ. పిదప ౧౮౧౩ నందు మరల యుద్ధమార ౦ 

భమ గా6గా తండ్రి కొడుకు లీరువురు సేతెంచిరి, వీ రిద్దజకున పరా 

జయమే కలిగను, ౧౮౧౪ నందు సాదు మరణించెను ఇతని కుమా 

రుండు సంధిచేసిక్రొన చెంచెను గాని పొసంగదయ్యొను. ౧౮౧౫లో 

శుక్కీ రాజ పృ తినిధి రాస్ అనుస్థానమును జయించెను. అటుతరువాత 

నీరెం దుక కలవారికి ని సంధి కుది రెను. ఈజిష్ట నులు ఆశేబియాను వదలి 

పోయిఏ. వీరు పోయినపిదప సౌదుకుమారుం డగు ఆబ్దుల్లా సంధినియ 

మముల సిగ వాలింపకపోవుటచేత ౧౮౧౬-వ సంవత్సేర మున మరల. 

బోరాటము లార ంభమయ్యెను, ఈజిష్ట నులు లంచమిచ్చి రెండుజాతుల 

ఆరబ్బులను దమపశు,ము గావించుకొనిరి. వారి సాహాయ్యమున . వీరు 

వియ నామకస్థానమున అబ్బుల్లాను ఓడించి అల్ నెద్దా దేశమున (బ్రవేశించి 

రాస్ పట్టణమును ముట్టడించి కాని యది స్వాధీనము కా౭నయ్యెను, 

మహమ్మవలీయొక్క_ సక కృత పుత్రుండగు ఇబ బహీం. ఈ పర్యాయము 

నేనా నాయకుండుగ నుం డెను. ఇతండు రానోనగర పు ఆ కృనుణమును 

ఏడి ఫీరంగుల తో డ్చాటున అనై జాను వళపటిచికొని పిదప బుకై దాను 
జయిం చెను. అనంతరము మటీకొన్ని తెగల లోంబటేచికొని వారిసాయ 

ముతో ఈజిష్ట నులు వ్యక్తా హురైమల్న దరియా లను ప్రదేశముల 

నాశన మొనరించి యబ్దుల్లాను కె దీగం బట్టుకొని కడుప్చముగ నతనిని 

వధించిరి, ఈజిప్టు నేన లన్నియు అల్ "సెస్టానందు. నిలువు వహోబీ. 

శ్ శ్ర ౧౮౨౦ లో అబ్జుల్లాకుమారుం డన తుర్కీ_ కొంత 

నేనను సమకూర్చుకొని రి మాథ్స్ నగరము రాజధానిగ మరల వహాలీ 

రాజ్యమును స్థాపిం చెను. ఇతడు కైకి ఈజిస్టవొరత నమును స్వీకరించి 

దానికి గొంత కప్పముగూడ( గట్టుచుం డేను. ఇట్లు పదిసంవత్సేర ముల 

పర్యంతిము మెలకువతోడ వర్ధించుదు. స్వస్థితిని బలపజుచుకొను 
చుం జోను. కాని ఇత( డ్హీప్యయత్నములం దుండంగచే యొక సంబంధి 

చేత నిహతు. డయ్యెను. అంత నితనికుమారు(డు ఫెయిజుల్ ౧౮9౨౬ 

మానినందున ఆదేశప్రనేనలు మరల అశేబియాయందు ప్రజేశించి | 

యితనిని బంధించి స్వ దేశమునకు గొనిపోయినవి ఫెయిజుల్ స్థానమున 

నతని దూరబంధువగు ఖాలిద్ అనునత(6 డమో రయ్యెను. ఇంతలో 

సిరియా దేశమువిమయ మై ఈజిప్టు కుర్కీ దేశములకు యాద్ధము కలుగ, 

మహన్లువలీ, ఇృహీములకుం “దోద్చడుట కళేబి నూయోందలి ఈ 
స్ట కాసేన లన్ని నచ్చోటు విడిచిపోవలసివచ్చెను. అదే తరుణమున 

గనCగా ౧౮౪౮ ౨-వ సంవత్సరమున సఫియిబాల్ కారాగారమున నుండి 

తప్పిం చుకిెని స్వ దేళేయునకు రాగా జను లందటు నతనినే తమకు 

పౌలకునిగ నెన్నుకొనిరి. సిరియాయందు యుద్ధ మెక్కుడు గాలా, నశే 

బియాయందు. మిగిలియుండిన ఈజిష్ట కసే సేనలు కూడ  వెడలీపోయెను, 

అంత ె యిజుళ్ సంపూర ర్లస్వతంత్రు తుం డయ్యెను. యమక, "పొజాజ్ 

ఉమ్మాక ప్రాంతములు తప్ప వూర్వ మితని ఫూర్వుల యథధీనమం 



అరేబియా 

దున్న దేశము బోలవజికు మరల 'నితేని యధికారము కందికి 

వచ్చెను, పె మూండు ప్రాంతములును బి టిమ్ వారీ నిరీక్షణమం చే 

యుండిపోయెను, పిదప ఫెయిజుల్ నెమదిగ తనస్థితిని 

బలపజుచుకొ నుటయంటే మగ్ను6 డెయుండెను. ఇరని కీద్దటు కమా 

రులు, వారియందును భేదభావము గనిపింపకుండులాగున నితండు జాగ 

తూక్రు( దయాం డెను. 

అబ్బుల్లా ఇబ్బొరషీద్ అను నత (ణం నమారు ప్రముఖులలో 
నొకడు, మైజల్్యయొక్కకండ్రి డి వధింపయబడె న ననియిది వజ కే వ్రాయ. 

బడినది, పితృఘాతుళుని జంపి స్వరాజ్యమును రాంబట్టుకొనవల3ుూ 

నని ఫెజాల్ కావించిన ప (స్కయత్నృ మున కీవమార్ ప ప్రముఖు మంచి 

సాయము సలిపియుం డెను. అందులకు కృళజ్ఞ తనూ చకముగ ఫెయి 

జుల్ "హెల్ పట్టణ ప్రాంతమును రషీదున కిచ్చి . యతేనిని ప స్కభువును 

గావించెను, అనంతరము "ఫియిజాల్ ఈజిష్టునకు. కె దీగం బట్టుకొని 

పోండినప్పటికిని రషీదుమా త్ర, ము స్వచేశమున మిగుల పాగరూకుల 

బదువీల నందణను శ్రే కూస్కానములతో చాలించుచు రాజ్యము 

నభివృద్ధి నొందించేను. ఫెయిజుల్ కారాగారముననుండి తప్పించు 

కొని వచ్చునప్పటికి రషీదు జబల్ స.మారులోని చాలభాగమయును వశే 

పలుచుకొని రాజ్యమును మంచి న్యవస్థతో పాలీంచుచుండెను. 

తః ఫ, ౧౮౪౮౩ నందు రషీదు మరణించెను. అంక నికని 

కుమారుండు తలాల్ బై బరు కొయికళూలవ అకును దనరాజ్యమును విఫ్ఫృ 

తేము గావించుకొ నెను. ౧౮౬౮ లో నిత డాత్మ హత్య చేసికొనెను, 

ఇంతవజకు వవాపీ, వమ్తార్ రాజ్యములు రెండును. మె శి, కలిగయే 

యుండెను. తలాల్ మృుతినొందినపిదప నతనిసోధరుల జానూతలు 

మొదలగువారి చేతులలో నుండి ప్రసరించుచు తుద .. కీరాజ్యము మహ 

మద్ అనునతనివేశులందు6 బడెను. ఇకండు రాజ్యమునకు హక్కు దొ 

రస నని తోంచినవానిచెల్ల 6 జంపించి .నిమ్మ-ంటకండై సింహాసన 

మధిరోహీం చెను 

అనంతర: మితండు తనరాజ్యమయొక్క.. 'ఊత్తర, పళ్చిమ 

సీమబను సుస్థిరము 'సలుపుకొ ని ౧౮౭౨-న. దక్షీగమునకు మర లెను, 

ఫ్థయిజుల యొక్క కుమారులలో పెద్దవాండస, .ఆబ్బుల్లా ౫ "సంవత్సర 

ములు రాజ్య మునరించినపీద 

శ్రష్టుం _డైపోయి మవ్లూరుపాలక్రని, నాక్రయించెను, 

య్యము నల్ రెను.. ఈ జిఫ్పుతో విరోధ మూనిన కారణమున తుర్కీ_కి 
.'అశేబియామోందంలగల యధి కారము పూర్తిగ నశించియుం డెను. ఇప్పుడు 

"మరల అబ్దుల్లా కార ఇమున నా దేశమున 

నభిలామతో తుకున్మా_ లాంగ్లేయులు స 'దనుచుండినను వినక 

౧౮౭౫వ సంవత్సరమున పోసాను" జయించి శ్రొత్త్గ నెబ్స్ ఇలా 

ప నతనితవ్వు[డగు ఫౌదుచే రాజ్య పద. 

మహామద్" 
వ 

సౌదును బాజఅందోలి అబ్దుల్లాకు రాజ్యము నిప్పించెను కాని ౧౮౭ ర-వ. 

'సంవత్సేరమున మరల “రాజ్యచ్యుకు(డ యితడు హెయిల్నగర డగు సౌదు అసలైన కార్యక క మమునకు దిగను, టక్కీవలన 

మునకు( బకువెత్తి యచటనుండి ఛాశ్చాదున జగ్ తురుష్క లసాహో 

(ట్రై చేశము గలుగంేసికొ ను 

లో_౨౯ా 

కాను కల్పించి అబ్దుల్లాను దాని కధిపతిగం చేసిరి. ఈ నూతన ప్రాంత 
సృష్టైవలన అన్న దములకలహములు శాశ్వతము లయ్యెను,. ఇ టెసమయ 

మున తురుస్కు_లు ర షియనుయుద్ధములో 6 జేరుటవలన అటుపిమ్మట 

వారీ కచేబచియావివయమున ప్రవేశము క'లుగంబే సికొనుటకెర పలు కలుగదయ్యెను. అట్టిసందర్భమందును బహరినును ముట్టడింప వలయు 

నని కొందజు తురుష్క లేలేర ఇంగ్లీషువారు వారిని బెదరించి 

తజుమంాొట్టిరి, వ హానీసోదరుల వె రకారణమున అల్ నెజ్స్ ప్రా, పాంత 

నుంతఃకలహమున మునిగి లేలుచుం డేను, ఆసమయమును గెనపటి 

హాయిల్ పాలకుడు మహమ్మద్. నెట్ట ను హరింప నుపొంయ ములకు 
బన్ను చుం డేను, 

(క్రీ*శీ.౧౮౯౧-వ సంవత్సరమున ముల దాయొద్ద సొకయయముద్ధము 
జర గెను, అప్పుడు పుమ్మార్ హర్ఫ్జాతులు పాయిల్ పకుమునేను, 

ముతేర్క్ అతెచాతెగలు వహాలీలపక్షయును గైకొనెను. . జయము 

సమర్ పాలకునశే కలిగను, అది మొవలుకొని ఆబుసంతే వృరముల 

పర్యంతము జౌఫ్ వాడీ దువాసీరులమధ్య గల సృబేశీము మహామృద్ 

అధికార మున నేయుం డెను, వహావీవంకాధి కొరము నహ పాయ  మైపో 
యెను, చావగా మిగిలిన సాదువంశజులు కువై టొ బహరికా లోనగు 

పర్షి యక సింధుళాఖాతటమున నున్న సంస్థానములం చెక్క_డనో తల 
చంచుకొనిరి, మహమ్మద్ ఇబ్బొరషీద్ రాజ్యము స్థ సిరముగ నెలకొ నెనని 

యందజకును నిశ్చిత వె మెపోయను, కాని మహమ్మద్ మరణానంతరము 

౧౮౯ ౭-వ సంవత్సరమున ఇబ్నొ ఫౌదువంకేమా మరల విజ్బంభింప 

మహమ్మద్ కుటుంబము పేరు లేకుండ బోయెను, మహమ్మద్ "సంతాన 
సీనులో డఉగుటవలన నఠనితమ్మునికొడు కగు. అబ్బుల్ అజీజ్ రాజ్యము 
నకు వచ్చెను, మవామదునం దుండిన రాజ్య కార్యనిర్వహణ సామర్థ్య 

మితనియందు శేదయ్యును, ఈతరుణమున కువైటునందు పీకొముబా 
రక్ అను విఖ్యాతపురుషుం డొకళ6 డుం జెను. -ఫియిజుల్ కనిష్ట 
పుత్రుండగు అబ్దుల్ రహమాకా యొక్క కకమారుండు. అబ్జుల్ అజీజ్ 

ఇబ్బొ సాదు (ప్రృవాసకాలమున నీ కమ బారక్ వద్ద నివసీ 
యుండెను, ఈమ హాఫురుషుని యధీనముననుండి సాదు పొందిన రాజ 
నీతిశిక్షణ మే అశేబియాయొక్క_ భావి భాగ్యాభాగ్యములకర హేతు 
భూత మయ్యెను. 

రీ క, .౧౯౦౦-వ సంవశ్సరమం'ే అబ్దుల్ రవామాకా తేన 
హక్కు_ను స్థాపించుకొనంగోరి ప్ర (ప్రయత్నము సలిపియుం-డెను కాని 
యది నెజివేజీయుండ లేదు. మటు సటి సంవత్సర మున నత నికుమారు( 

డ్వేరి 

తమె హెయిల్ "ఉకాముచారకొనకు విరుద్ధముగ 6 బనిచేయయడలాను, 
౧౯౦౧ లో ముచారక్క్కను ఆక (క్రుమించుటకై అహమద్ మెజీపాపు 
బసరాయందు స సన్నాహముల సలుపసాగాను, ముబారక్ ఆంగ్లేయుల 

సాయము. గోర వీరు తురువ్క్న ప్రయత్న మల . భంగము గావించిరి, 
ఇందులకు. ప్రృతిఫలముగా బ్రిటిషువారు కువై టుతీరమునంతట కొంత 
యధికారమను బోొందిరి, తాము. దప్ప నితరు 'లెవ్వరును ' కరి యక్షా 



రకం 

సింధుశాఖాతీరమున 

తేకుండం జేసీకొనిరి, కువై టునందలి సమాచారము లీటులుండ ఇబ్బ్ 

సౌద్ విశ్వాసపాత్రులగు కొందటు అనుచరులను సంటందిసీకొ ని రాత్రి 

కాలమున రియాథ్ నగరమునం బృవేశించి యచటి గవర్నరును దెగ 

టాశ్చెను. ఇట్లు రాజధాని వశమైనతోడణే దక్షీణమును, ఉత్తరమందలి 

వాసా సుదైర్ నామకస్తానములను లో యబజుచుకొన( 

చెను, 

బ్రైయత్మిం 

పజణుచుకొ నంగ లి7ను, 

పిదప మచీనా బసరాలనుండి తో శ్చాటు రాయగా కాసిం. 

మరల రషీదులయధీనములోనికిం-బోయొను. మరల నదేసంవత్సేరమున 

తురువ్కు, నమార్ సమిలిత సేనతో సౌదుచాశనుకత్వమున వహాబీ, 
లకు ఘోర సం గ్రామము జరగాను. ఇందు సౌదునకు బలముగు గాయము 

తగిలెను. ఈయుద్ధమవలన పరిష్కార మేమియా ేలియుం శ లేదు. 

కాని తురుష్కులు మవ్య-అరేబియాను వదలిపోవుటచేతను, 'కాసిం. 

జిల్లా సౌదు, అధికారమునంజే యుండుటవేతను వహాబీలశ్చే జయము 

కలిగ నని తలంపవచ్చును, ఈ నిర్ణయము ౧౯౦౬-వ సంవత్పరమున ' 

శాధత్ అల్ ముహన్నా నామకస్థానమున ఈరంకుకకులవారికిని జర 

గిన వేతొకయుద్ధమన స్పష్ట్రమయ్యొను. ఇచట రషీద్ అపజయముతో. 

పాటు ప్రా, ణములి'నె “నితము గోలాగోయెను,. అది మొదలు నమ్మార్ నేనలు 

వవాసీలమలాకామై ప "నెస్పుడును దంణేి త్తి వచ్చియుండ లేదు. 

రషీద్ మరణానంతరము శెండుమూాండు సంవత్సర ములవటికోను 
ఆబ ద్వంశీయు |. వమ్హారునం దొకవిథమణు అరాజకమే యుండెను. 

లెనీకు లిచటిసి ంహాసనమునకై తగవులాడిరి. తుదకు అకీక్ళు త్ర 

డన సౌడ్ అనునతళనికి జయము కలుగ నతడు ౧౯౨ ౦- వజకును గొంత 

_స్టీమితయుగ రాజ్య మేలెను కాని యాసంవత్ళేరమున నత (డును నిహతు6. 

డయ్యెను. ౧౯౨౧ లో వహావబీ"నేత యగు ఇబ్న్ సౌద్ కాయిల్ 

నగరమును డనవశీముచేసికొని రషీద్ వంశమున జీవించియున్న వారి 

నందజను దనరాజధాని యగు రియాన్ నగరమునకు బంపివై చెను. 

ఇంచుమించుగ ౮౭ సంనత్పర ములు స్వతింత్ర, ముగ నుండిన వమ్మార్. 

రాజ్య మంఠటనుండియు నవోబీరాజ్యనుం దొక భాగమై -నంటివలకు 

నటు లే యున్నది. రౌఢథత్ అల్ ముహచ్నా యొద్దం గ లీగినజయమునలన 

ఇబ్న్ సౌద్ నెక్ట్ ప్రాంతమున సంపూర్మస్వాతం త్ర, శమును బొంది 

'నిరాటంకముగ ౧ దనస్థీతని దృథపజుచుకొననా గను, 

ఒకచోట న నిల్లు వాకిలి యనునది. లేక నిరంతరము బేళాటన 

మొనరించుచుండు బదువీల నందజు నొక నూరన సిద్దాంత మునకు. గట్టు 

వడంజేసి. వారి తోచ్చాటున నువే కార్యముల జేయవలయు నని 

చ్సహోబ్ సౌదులు ప్ర ప్రయత్నము చేయలడంిన అరంళకాలమండు వారీ. 

అ బేబియా 

నృప, దేశమందును చెల వేర్ప్చజణుంచుకొనుటక్రు వీలు | చర్యల నన్నింటిని జూచి లోేకోలు భవివ్యత్తునుగూర్చి యాకాసహీ 

తులు క్యారెరి. కాని ఇప్పుడు వారికార్యములను స్తుతింపనివారు 

లేరు, ఒకచోట నిలుకడలేక్క అందువలన "నె కమత్యము లేక డేశమం 

దంతట సంచరించుచుండు తెగల నన్నింటి నాయా ప్రాంత ములందు 

నిలుచునట్లును, అందులకు సదుపాయములను జేసీ యనంతరము చారి 

నె | నందలి నొకకార్యమునిమి త్త ము సం సిద్దు జే తన్తూలమున అబే 

సరిగ నిదేసమయనున ముబారక్ సేకు ఈరాక్ ముంతేఫీక్ 

సదమూకాపొపాలతో. గలసి తూర్చుదిక్కుననుండి ఇబ్బ్నారషీదును ముట్ట 
డింప సాగను, నీరి సాయము నెందియే ఇబ్బ్ సౌద్ ౧౯౦౪ నందు. 

ఇండుపర్యాయములు పుమ్థారు సేనల నోడించి కాసిం,ప్రాంత మును వళ. 

బియాయంధు స్వాతంత్ర, సము నెలకొల్చుటరీ వహాబ్ యొక్కయు, 

నభని యనుయాయి యగ  సౌదుయొక్క_యు పధానో ద్దేళము 

లై యుం 'జెను. క్ట రీకార్యయులం కు కృతకృ్ళత్యు లగుటం వేసియే చేడు 

అచవిళయూయందు పోయినవి పోంగా మిగలిన రా స్త్ర ము లన్నియు 

నేశీభవించి స్వాతంత్ర్యము ననుభవించుచున్నవి. ఇదియే వహాలీ 

ఇబ్న్ సౌద్ తన ప ప్రభుత్వయును స్థిరపటుచుకొను ప్రయత్న 

ములం దుండ తురుష్కులు "సెద్టైను సారిశీ పవ లెనని ముందు సైట్ 

ప్రాంతము వై నడవ ప ప్రయత్ని ంచుచుండిరి. నీనిని గనిపట్టి ఇబ్న్ సౌవ్ 

౧౯౧ర-వ సంవత్సేర మున నాక స్తీ కయగ జోసామోంది “శీల స్వల్బ 

సేనతో హుఫూఫ్ పట్టణమును రా గ్ త్రికాలమున ముట్టడిం చెను. అక్కడ 
నుండిన తురుష్క నేన లిశని, ఛెనిరించుటకు మాటుగ ఇబృహీం 
పొసామసీదునం దారాత్రి యంతయు దొథియుండి మజటునా.( 7 జకని 

ఫరణుచొచ్చెను. అంత నత. డా తురువ్ము_ నేనను ' నడపీించుకొని 

పోయి కటిఫ్క్ ఆకె ర్ నామకస్థలములం దున్న మటీకొన్ని తురుష్క 
సేనలతోం గలిపి వారి నందణను శాంతముగ స్వదేశమున శేషం. 

డని యాజ్ఞాపిం వెను. ఇదేసమయమున తురుష్ము_లకు జర్మ నీయాద్ధ 

వందు చై వేశింపవలసివచ్చుట చే అరబ్బుల నేమియణ( జేయంజాలరై రి. 

ఇందువలన వీరు వీసాసే కాదు; అలేబియాయందలి తమ ఇలాకాల 

నన్నింటిని పో గొట్టుకొనిరి, 

జర్మ నీయుద్ధ మారంభ మెన కెంటే ఇబ్న్ సౌదును దనుపక్ష 

మున నుంచుకొను 'సభి ప్రాయముతో చ్రీటివ్వారు కెస్తక్కా డల్లియు, , 
కావ్. ఐ, "షేక్ షసియరును అకనియుద్ద రాయ బారిగ నంపిరి, ॥ 

వెంటనే యతండు. శుర్కీపకుము వహించిన జబల్ వమ్తార్ మొంద 

దండెత్త, ౧౯౧౫ లో జరా ర్రాబ్వద్ద యుద్దము జర గను. దీనివలన 

నిశ్చితమగు విజయ మువ్వరికిస గలుగ లేదు మిందుమిక్కిలి “మేక్స్ 

పియర్ మరణించెను. ఆంత నాంగ్లేయాలు పరస్పర న్నేహభావము. 

కలిషయుండులాగున సౌదుతోవూ, తము సంధి కుదుర్చుకొని యాద్ధ 

ముననుండి విరమిఠంచఛిరి, 
లో 

ఈకాలమంచే ముక్కా యందలి ధనాఢ్యుం డస నరీక్ _ 
హు నేక ఇబ్న్ అలీ యనునత(డు తురుష్మ్కు_ల నిరాకరించి అశేచి, 

యాకు దానే రాజు నని (ప,కటించుకొ నెను, ఇబ్న్ సౌదున క్ పల : 

ధిపత్యము గిట్టదు, అందుచే హున్సేక మింద దంజెత్తం దలంచియు . 

చాల కాలమువజకు నాంగ్లేయుల మాధ్యస్థ శ్రమువలన నారయుంటెను.. 

-౧౯౧౩-వ ఫలవతృరమున హెజాజ్ 2 నెళ్ల్ సరీహాద్దులందు ఖర్మ 



అశేనూయికొ-అరోరో పోలారిన్ 
నదే కయువివయ మె వరీఫ్, సౌదులకు, తగవు లుప్పతి'ల్లెను. ఖుర్మనులు 
పదీ ప్రభుత్వము. నంగీకరింపక సౌదునెడల పక్షపాతము. కలిగి 

యం ఖర్మ జా వ్రుల డొకండ్లు తన యిలాకాజనుల నందజ ేకీ 

భవింప౭జేసీ మూందుప పర్యాయ నులు. హెజాబ్ నేనల నోడించి పొజు 

షో లెను, వహాధీలసాహాయ్య. ముండుటచేత సే వా రిట్లు గావింపలలిగి. | 

రని, హర్తీస్) ; ఇంగ్లే లతో మొణలీ. డెను. (్రిటేమ్నారు ఫూదుళు బెద 
రళచి, యట్టి షనినుండి దూరముగ. నుండ. పోధించిరి: కాని. నివ్భల 

నురయయ్యెగు, ౧గొ౧F౯ొవ సంనళ్చ రానంతళ ము 'హా౭న్సేక్ కమూరుం డగు... " 

తబ్బుల్లా హెజాజ్ సేనతో వచ్చి ఖుర్మ కెనుబదిమైళ దూరమున తురాబి' 
యనూవోటు విడిసియుం డెను వహాపీలం రాత్రికాలమున వారీం దాశి 

వాళినేనభు నాళనముచేసి పొజ(దోరీరి, 'అల్జుల్లామ్యాత్ర ము. ప్రాణముల. 

దక్కించుకొ ని. షాలిఫోయొను... సాదు. కరా బాను న రాష్యమునం 

గల్లునుశా ని+స్వ నగళ మునక, వెడలిపోయెను, ౧౯౨౦ లే 'ఇఛనామక. | 

రాజధానీసట్టణ ముతో పాటు '_ఆనీరుజేకయు - సౌదుణాజ్యఘునందు. 
గల్తునినున . ఆ మటుసటి సంవత్సరము . హెయిల్ .విజయముతోపాటు | 

as ౮భపాయిమాఇలాకాలు' వహావీలపా లయను. 

oe శ్రీ క. ౧౯౨౨ లో జౌఫ్నగరవిజయముతో 
మధ్యప్ర,దేశ మంతయు సౌదువళ మయ్యెను, 
ీర్చణుచువిపషయ మున 

అశేబి యా 

హూడాజునంచు పరీఫు 

౧౯౨౨-౧౯ ౨ర లంగు 

సం శవ్రూర్ల మగ విఫలమమ్మొను. అంత ౧౯౨౪ నందు వహాబీలు 
-బెయిక్ సగరవమును ముట్టడించి మూసా న్యాక్కమింపందల పెట్టిరి, 

చానితోపాటు మక్కా, మదీనా, జిడ్జానగర ములను-నెకోము జయించి 
౧౯౨౬లో. సౌదు తన్ను అశేబియాపొలకునిగ 'హూోనణముచేసి 
కొ నెను. జికా నితయ ముట్టడించియు న్నతరుణమం చే సర్ గిల్ బర్డ్స్ 

శ్లేట౯ా అను చ్రీటిక్రాయ భారి సౌదును వొడీఫాతిమాయం దు( గలసి 

కొని బహరికా? హద్దాల సంధుల విషయమున పరిష్కార ముల గావించి 

గక నెను, వీనివలన ఆల్ నెజ్బ్, డార్గకొ ప్రాంతముల సరిహద్దులు 

నియమిత ము లర్య్యెతు, చెంకియు నదేసమయమున జ్జ, ఈరాక్ 

సరిపాద్దులవిమయమునలహడ పరిష్కారములు జరగన... హెజాజు 
మింద హాకీ ము సం ఫార్లాధి కారము లభించినపిమ్మఓ శ్లేటను నుటియొక 

చేర్యాయము. బౌదును గలసిక్షొని యప్పటివజకును ఘటిల్లి యుండిన 

ఛల్స. నన్నిటిని పునర్వినర్శన్ధప్రూర్వకోమున నిర్లీతతాలః, గావించక 

. శనింయతనిన్సిళిలేటియూపాలకునిగ స్వీకరించి. వజహ్టోను! = 

బిటిమ్రాజ 

నీతిజ్ఞాలు సౌదుతోం గలసీ యాలో చించిరి కాని ఈప ప్రోయత్నయు 

rw అనే మా యిక్ ఆం ఒకథాన! వసు శ్రీ ను స్రహక్ళథావు | Sr si 

హు తు .. బమాుళః ఇది వాబిలో నియాచేకేమనం బు బ్రశారనణో మండ | omar, శాన 

శారీని 

అ ల్రైల్ __ సంయుక్త ప్రాంతములలో అలవోచాదుకోటుకు 
' సరిగా శదుపు యమునా గంగా ఫంగమస్థలమున, యమునానది కుడి 

'గట్టుకనున్న ప్రా ప్రాచీన గ్రామము, ఇచ్చట గడుపురాతనములై న వేణీ 

| మాధవ, హోమేళ్వరసథజేవాలయకు లున్నవి. అక్నరుచక్క క్ల వర్తి 

' కట్టించిన మట్టికోట యుకటి' కలదు. గంగాయమునల సంగమస్థాన 

మన నుండుటచే యా త్రి శ్రిస లేకు ' లిచటికి వచ్చుచుందురు, 
| 
/| 

 ఆరోర్ నా సింధు దేశమందలి సుకూర్ జిల్లాలోని. యొక 

 జీర్ల ష్ట్ర గ్రామము, ఇది వూర్యము. సీంధుదేశయునందు రాజ్యము వేసిన 

'హీందూరాజాలకు రాజధానిగ నుంటజె ననియెదరు. దానిని మహమ 

'దీయులు శ్రీ కం ౭౧౨లో స్వాధీనపజుచుకొనిరీ. ఫూ పూర్వ మాపట్ట 

'ఎధుకొ్దనపడి సింధునది వాజుముం డెను, ౯౬౨-వ 'సంవత్చిర్ధము. 

| ప్రాంతమున గ నొప్పభూకంపము కలీగ నద ప పవాహము మాటీిపోయినది, 

అరోరా పోలారిన్ (ధ్రువక్యోతి) దక 
ణో త్రర ధ్రువయులందు కీతిజము( Horizon ఏన. కించుక యెగువగ? 

బ్రశటమున జేదీప స్యమానమైన ట్రై ప్రాకృతిక దృశ్యము. ఉత్తర ధ్రువ 

మందలి. దృశ్యమునకు అశోరా భొరయాలిస్ (Aurora Borealis y 

అనియు, డక్నీణధృ్రవమునందలి దృశ్యమునకు అరోరా ఆ స్ట్రాలీస్ 

(Aurora Australis ) అని ముం చేరులు.. ఈ 'శండింటికిని సామా 

'న్యనుగు నామము. ఆరోరా పోలారిస్ ఇది కేవలము. ఒక్క_ రూప 

' మతోలగాక అణీకయాపములతో బ్రకటన మగుచుండును, అందు. 

నొన్నిరూపమాలు చూచుట కళ్యంకమనోవారము రై లె యుండును. .. 

వీనియరందుం గలంగు నానావిధయాపముల నేకు లనేకరీతుల 

వర్లించోయుండినను సర్వసమ్మతముగ స్వీకరింపంబడినవి చాల తేక్క్కున, 

ధనుస్పులు దళములం కిరణములు, యవనికోల్కు ఛాయామండలముల్యూ ' 

'కీకొలములుు, సరీవ్యా ప్త ప్తష్టుంజములం . నని వీనియందు. గన్పించు రాస 

ముల గొన్నింటిని నిరూపింపవచ్చును. క్నీతిజయు( Hంri200 )మో+ద 

నిం చుకయెత్తున మసకమసకగ( గన్సించుస్థా నముననుండి పకాళేశేఖా 

లూర్హ్వాభిముఖముగ బయలువెడలిపోయి అేకాశమధ్యముననుండి విప్పిన 

ఛృక్రమువలెనో లేక తిరుగ వంచిన ' ఐల్లంబువలెనో  ఊీతి బజమువిగాందికి' 

చ్ర్రాలీయుండును. య. రెండుచివరలాను " మం . 

' మానకే( జోలీయో. లేక" bes క చ 

Sr న 

యం... 
నతోదర 

గ ఫా సమ హాస ల్ నుండును. “జానినంటుకొని 

| “కట్టమని నలువ ౫ గల" అ రరర పంుర 



లేక 

లీంతవజకు నిశ్చయించియుండ లేదు, కొన్ని ఢ్రువజ్యోతులు దళా కార 

ముల నొప్పి వంకరటింకరగ నడచు సర్పా కతి గలిగెయుండును. ఈ 

ధనురాకార, దళాకారజో్యోతుల కాధారభూతము -లైనవి కిరణములు, 

ఇవి పరస్పరము. కలసియుండుటయా, విరళములుగ నుండుటయు. 

గలదు. వెండియు నివి నిట్టనిలువుగ సమానాంతరములు గలిగి 

యుండును, మజీకొ న్ని వేళల నీశిర ణము లన్నియు "నేదోయొకశేం ద్ర, 

మునకే అభిముఖము లైపోవుటయు6 గలదు, ఒక్కా_క్క్ళ సమయమున 

నివి అనేకళాళనృంతములుగ (6 బరివర్హితము లగుచుండును. వేతొండు 

తటి వీని పరిమాణములందు మార్పులు గలుగ నాకస్మీకమున 'త్మీతిజము 

వైపునకు వచ్చుచున్నటులున్కు ఆకాశమున కెగురుచుండినటులును 

గోచర మగును, ఈ కారణమున చాశ్చాత్తు ర్థులు వీని 'కానందనర్తకు 

( Merry dancers) లను నామకరణము గావించిరి, 

కొన్ని ధ్రువజ్య్యోతులు వ్రేలాడగట్టిన తెరల లెం గన్సిం చును, 

ఇట్టివి సాధారణముగ ను తేరధ్రురయునం దే కనుపడుచుండును గాని 

జీతాకచోటం గానరోన్ర, "ఈ జ్యోకు లత్యం త'కర్ద కర. ణీయములు, 

ఉపరి భాగమందలి కిరణము లించుక విరళములుగ నుండినను దెగువకు 

రానురాను దట్టములై ఏకీ భావమును బొంది యడుగున కుచ్చులు 

కుచ్చులుగ నేర్చడి వ్రేలాడుచుండు యవనికవలె మిగుల మనోహరములై. 
_ కన్సడుచుండును, నో భాగమునందు శోణవర్ల మును ఊర్భ పయనం 

దాకుపచ్చనిరంగును మధ్య నీరెండింటిని గలువు పసుపఫుపచ్చనిరంగను 

గల ఈయవనికాకార ధ్రువజోతి అనుపమా నసౌందర్యమున నొప్పి 

యుండును, "తెరయందు(గలుగు నాగావిధములగు మడతలును వీని 

యందు గోచరము లగుచుండును, ఒక్కొ_క్క_ప్పు డిందలికిరణములు 
తిన్నగ నూర్ల ర్థ క్టయున శీ యచట ట్రైకాశేవంత మన నొకశేరేఖగం 

బరిణమించుచుండును. ఇకాయామండలము యొక్క రూపమున దృగ్గో 

క్ వుగుబో శ్చ్రతులు గొన్ని కలవు. సంపూర్ల యుగ వికాసమును బొంది 

దీప్యమాన మగు నీభాయామండలాకార ధ్రువకాంతి రక్కిినరూపము 

కనా నధికరమణీయమై కన్నించును. మధ్య భాగమున. నలు 

పును దానికి నల్ముప్పక్కొలను. . కిరీటాకారముగల . కౌంతిమండలమును 
విరాజమాన మగుచుండ నిది యెంకోయు దర్శనీయ మెయుండును, 

ఇందలికాంతికిరణములు పరస్పరము గలసియో లేక లేశమాత్ర, ము 

వేబువేటుగనో ఉండవచ్చును. కొన్ని సమయములందు 'క్రువజ్యోతి 

_ ఏకచేశమునంగాక తునుకలుతునుకలుగ నాకసమునం దంతట వ్యాపించి 

యుండవచ్చును, అప్పు డీవి నూర్యర శ్రి సంకృతము లగు "మేఘఖండ 

ములవలె6 గన్చించును.. ఇదియే శకలాకార ధ్రువజ్యోతి. జేట్ొండు 

సమయమున నాకాళ మంతయు తెల్ల నివెలుగుతో -నావరించికొని 

యున్నటు లుండును, ఇందు6. గొన్ని చోట్ల తక్కవ ప్రకాళమును 

నుజీకొన్ని తావులం 'దెక్కువప్ర, ప,కాశమును ఉండును, 

వివశ్నీత్ "మగు అకార మేదియు నుండక జ్యోతిః ప్ర ప,సారీత్ మెయుం 

డును, నెలే వక్య్యను వివరించిన ఈ వేళ్వేటురూ పము లీస్త్రైకృతిక | నన 

కలేదు, 

సంవత్సర మున కయిదువజకును 

యందు 

అరోరా పోలారిన్ 

దృశ్యమందుం గన్నడు అనేక ప (సృకార ములగు నాకృతులను నిరూపించుట 

యందు లేశమాత శీయమైన6 దోడ్చడవచ్చును 

అకోంళ్క రేఖాంశము( Latitudes & Longitudes )ల దూర 

సామిప్యములను బట్టి ఈ ధు ఛ్రువజ్యోతిః హ్రైదుర్భావములందు హెచ్చు 
తస్టలు కలుగుట అనుమానింపంబడినది కాని ఇంకను నది నిశ్న్శతము.. 

అధోభాగపు అమాంళము (Lower latitudes vo 
దీచ్యోతులు బొత్తిగం గన్పించవు, దక్శీణార్థ పుగోళమందలి ఉన్న తౌ 
మోంశములందు (Higher latitudes ) జనులు నివాసము చేయదగిన 
భూభాగ మేదియు బేకుండుటచే నటనుండి యీజ్యోకులం బరీ 

కీంస వలను లేకపోయెను, ఉత్త రార్థగోళమందలి ఆర్కిటిక్ ప్రాంత 
ములలో6ంగూడ. నీ ధ్రువజో వ్రు లగపడేనిప్ర దేశము. లశేకములు ౫౦ గలవు, 

కావుననే అకాంళ , శేఖాంశమారసామాప్యముల ననుసరించి వినియందు 

మార్పులు గలుగంజే యు హెతువులను విమర్శింప, వీలు లేకపోయెను, 
నిరక.లేఖ( Equator నుండి బయలునిడలి యు త్రరాఫిముఖముగం 

Sane సలుఫుచో స్పెయినుదేశమునకు ౬ జూల దకీణముగ 
దిసంవత్సర ములలో సగటున సొక ధ్రువజ్యోతి కన్చించు నని 

కెలియవచ్చేను. ఫ్రాక్ సుదేశపు క్లూ తర భాగమున... _నీసగ్రటు సంఖ్య 

"పరుంగును, 

క _త్తరముగాం బోయిన సంవత్సర మునకు ముప్పదిప పర్యాయములు ధ్రువ 

జ్యోతి గన్బిం చును. చెట్్లాండ్ ద్వీపములకుం గొంచె ముత్తరముగ 

సంవత్సర మునకు నూజుప ర్యాయము లగపడును, షెకొలాండ్, అయిస్ 

లాండ్ ద్వీపములమధ్య నివి అధికాధికముగ6 నొకాని నొకస్థానమునం గాన 
వచ్చును, ఆస్థానమును దాటి యింకను ముందునకు. ోయిన. నీప వద 
ర్శనముల'స సంఖ్య మరల దగ్గి గీ పోవును, యురాసి మా ( Eurasia రదు 

కం శ నమెరికాయం దీదో్టతు లెస్కువ దక్నీణమువజకును గన్చించు 
చుండును అనంగా కెనడాజేశమునకు దక్షీణముగన్వు సంయు కృరాజ్య 
ములలోని యమోంశములంధును దృష్టిగో-చరము లగు ధ్రువజ్యోతులు 

యూర ఖునందవీ యవేయమాంశములందుయ గన్పించవు, 

అయిశ్తాండు 

ఈ ధ్రువసం బంధ మెన కేబోరాశికిని విద్యు క్వి కార ఘటనమున . 

కును సన్నిహిత సమానత గనుపడుటవలన నీ శెండింటికిని కారణములు 

గూడ సమూనతే కలిగియుండవచ్చును, విర ళములగు వాయుతిరంగ 

ములగండా విద్యుద్ రేఖలు పృవహీంచున పు డొకవిధమగు దీప్తి 

ప్రృవాహము జనించును. ధ్రువజ్యోతియం దలి లక్షణము లీక్ళతి, తి సు 

దీప్తీ ప్రవాహనుం దుండుటచేత వాతౌవరణముయొక్క_ ఉపరిభా? 
ములగుండా విద్యుత్ కణములు పృ ప వహీంచుటవలనే, ఇట్టి శోభాయ 

మానమగు ప్రాకృతిక దృళ్యము సంభవించు నని 'యూాహీంపవచ్చును, 

కాని యీవిద్యుత్ కణయులు వచ్చునది యెక్క_డనుండి ? సుమారు . 
రెండువం దలసం వత్సరములనుండి పాళ్చాత్తు ర్థులు చేయుచు. వచ్చిన. 

యచ్వేవణ ప్ప ప యోగములవలన' నే6టి కీవిద్యుత్ కణములు. నూర్యబింబ .. 

ముననుండి వెలువడి వచు ్పచుండునేట్లు సిద్ధాం తీకరింషంబడినది; ఎందుచేత. - 
'ననణగా నూర్య శ్రనుణము ననుసరించి ఉన్నత్క మధ్యమామోంకము .. 
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_ _అరోరూట్.. 

(Higher and mean latitudes ) లందు గోచర ము లగు ధ్రువ 
జ్యోతులలో వ్యత్యాసము గలుసచువచ్చెను. నూర్యుండు క్షితిపము 
క్రిందికి. బోయినకొలంది ధ్రువజ్యోతిప్ప్క దర్శనము లెక్కు_వకాసాగాను, . 
దినమందలి వెలుతురు కారణమున వీనియందు మార్చులు గలుగుచు 
వచ్చినవి: ధనుస్సులు దళములు మున్నగునవి ' నిరాకార జ్యోతులు, 

రాత్రు త్తులం దివి కిరణ శలాకా కోరముల వానికం ముందుగ. చ కట 

మగుడుండును. 

క్రీం. ఫ్ ౧౭౮౯ మొదలుకొని. ౧౯౦౮ వజుకును “గావింపం 

బడిన _యిన్వేహణములవలన నూర్యబింబము మై మచ్చ. 'లెక్కుడుగ 

నుండు సంవత్సరమున 'నీప్రదర్శనము. .లెక్కు_వగం గలుగునట్ల్టును 
మచ్చలు దక్కువై న తక్ర్మ్కవగలుగునట్లును గనిపట్టంబడినది, నూర్యుని 
ఉచ భ్యాయశేఖ( Meridian ) కడ్డముగా విశిష్టమగు నొక మచ్చ 

ప్రసరించి పోవుకాలమునందును ఈ ప్ర ప్రదర్శనములు ) ౫లుిసనని యిటీవలీ 
“'య'న్వేవణములవలన స్థీరప డినది. _మటీయు, భూ గృహమునకు 

జెందిన నూర్య భ్రమణ కేల వ మగు ౨౭ దినములతరువాత వచ్చిన ప్ర ప,ద 

ర్శనయులవంటివే మరల వచ్చునట్లు 3 జేలీనది. ఈ మాంద వచింపేన 

హేతువు లన్నింటివలన ' శవజ్యోతి నూర్య పృ భావమునశే ఉల్రేజిత 
మసనని నిశ్చృయింప పంబ డెను, నూర్యబింబముననుండి వెడలివచ్చు విద్యు 

త్క_ఇప్రుంజియులు వాతావరణము యొక్క ఊ పరిభాగ యన గొట్టు 

కొనుటచే నిట్టి. ప ప్రదర్శనము లుత్సన్నము లగుచుండును. ఈ విద్యుత్ 
కణములు సూర్యని విడనాడి వచ్చుచు భగ గ హూమును: సమిపించు 

సమయమున ధ్రువప్రా, ంతముందలి దుం బక్రీయేం ద ద,బలమున నోకృష్ణ్యము య 
"లె లై తిన్నన ధ్రు భ్రమ పునకుంబోవునుగాని వేళోండుప ప ప్రక్కకుణోవు, 

ఈ ధ్రువజో్యోశులమోందను చంద్రకాంతిప్ర పృథొవమువై తము గలు 
గును కాని. యది" జ్యోతియొక్క_ బలా బలములమోంద నాధారపడి 

యుండును, - మేఘములమూలమునను. 'నీజ్యోతులందు: హెచ్చుతస్టలు 

'కలుగుచుండు నని కొన్నిప్ప ప, దేకములందు గావించిన య్వేహణముల 
ద్వారా కనుగానయణబడినది. 

.... ధ్రువజ్యోతికప్రదర్శనకాలమంచే చుంబకీయనూ-రీ ( Magne- 
tic needle ) సణచాలనములును గలుగుచుండను.' మటీయు నుత్తర 
మునకు పడమర గా .నుండుక్నీతిజమందలి ... యొకస్థా నమ్తననుండి 

యుత్సన్న ముల్మప కిరణముల గాని మిణు (గుటు లు Ea చుంబకీయ 

ఉఊచ్చ'కేఖయందే పరుగిడుచుండుట 'తజచుగం _గౌనవచ్చెను, ఇందు రికా దేశస్థులు దీని పచ్చివేరురసమును. బాణపు అలుసవలనే( గలిగినగా. 

యమున 'పయోగించుచుం డినందువలిన ఈ చేరునకు అరోరూట్ అను 
చ్యుంబకీయము “లప ..తుపానుల( Magnetic Storms తో డను నీ. 

జో్యో తులకు సంబంధ ముండినట్లు ఈరెండు నొకకేపర్యాయము |; 

సంభవించు చురడుటవలన విదిత మయ్యెను. . ఇది కాక్ సాధారణవు ; చున్నారు. మొట్టమొదట 'ఈయిక్కవేరువలనేనుండి 'చేయటుడు 
పెలిర్రా, ఫొత్రీగాలందలి విద్యుత్ ప్ర పృవాహములకును, పేనికిని సం బోధ పిండిశే అరోదూటొపిండి అని ఛెప్పయణడు చువచ్చి నను ఇప్పుడు తకం 

| బంధమెన' "పిండు లన్నియు: 'అరోరూట్ పిండులే యని బజారులో 
ధ్రువత్యోతులపడువత ఏ చలినికో నటే యాెనేక ప ప్రయో | 

వలన నీ ధ్రువజ్యోతికి . చుంబక సంబంధ. 'ముండుట... నిశ్చయ మె మైనది. 

చర 

ముండు: సు సనియు గనుంగొనయి లెను. “చంప. 

నే కావింపండినవి, సమకితో స్టామాంళయలందలివ్యితు... లాశ్లాక్ | 

| భాగమున మిక్కి_లీ పృ 

ఈతితి. 

మధ్యభాగము( Zenith )న కంటకపోయినప్పటికిని మిగుల -చెత్తు 
గలీగియుండును. ఉఊన్నతామౌంశములం. దెంతయొత్తు '౫లిగియుం డవు, . 
పనిపరిమాణములు నిలుకడగ నుండక ' మణముణమనకను పరీవర్శన 

"ఆర్కిటిక్ సీనులం దివి 3౬ మైళ్లు మొదలుకొని ౧౯౧ మైళ్ల 
యెత్తువణకో నుండు నని నిక్చయింపయబాడెను, 

చెండియు నీ ్రువజో్యోకులకాంతి. చుట్టుప, ప్రక్కల నుండు 

సృ్కకాశేమును బట్టి మాణుచుండును.. దళములు “రగములును అధో 

పృకాశవంశములె కన్సించును, ధనుస్సులు శతి 
జయదగ్గణివ'లె శిఖరాన నంత ప్రకాశవంతముగం గన్ఫ్సించవు, ఈ 
పోోతులసామాన్యవర్ణ ము తెలుపు. ఇందు తళతళ మెజయు పసుపు 
పచ్చనిరంగుకూడ మిళిత మెయుండును. . కరిసరములందలి (ప,కాశేము 

మందముగ నుండినయెడల . ధ్రువజ్యోతి చెండికాంతి గలీగియుండును, 
గాథ మగు వర్షము గలిగి తణతుణము మూజుచుండినయెడల నధో 
భాగమున శోణవర్లము గనిపించును, ఇట్టిప రిస్టితులందే శిరో భాగమున . 
నాకుపచ్చనిరంస వెల్పడును. ఇటు రీథు ద్రువజ్య్యోతిఃకిరణము లత్యంత 
ప,కాళమానము లయి తళతళలీనుచు నడుగున నెబుఫును, మూార్భమున 
ఆకప పచ్చనివర్ణమును, ఈశెండింటిని మేళవించుచు మధ్య భాగమన 
పసు ఫు పచ్చ్బనివర్హయ గలీగియుండును, కొన్ని వేళలందు ఊదారంగ . 
కూడం గన్ఫించును. ఈ ధ్రువజ్యోతిక పృదర్శనకాలమలం దొక 
పృ్కకార మగు ధ్వనికూడ జనించుట కలదు. దీని ననేక, లనేకవిధ 
ముల వర్ణి ంచిరి, పట్టుబట్టలు పరస్పరము రాచికొనినయెడల జనించు 

ధ్వనినిబోలి యుండు నని కొందటున్కు మెనప్రున త్రి తిదీపముమోంద -గాలి 
తసలుటవలన. బుట్టుధ్వనినిబోలి యుండు నని నుజికొందటును వచించి 
యుండిరి, 

న్ 

నూర్యునిదక్నిణాయ నకాలమున_ దీర్ధరా తులు గలిగియుండు 
ఉత్తరమందలి యున్న తొమోంశముల నివసీంచుపారి కొక మనోహర 
మగుకాంతిని బృసాదించుచు వారీయుల్లాసమును 'బెంపొందంజేయునవి 
ఈ ్రువక్యోహ ప్రకాశమే, . 

అరోరూట్ — ఇది అమెరికాచేశేములో పెర ఒక 

ఇెట్టుయొక్క చేరు. ఈపదమునకు చాణఫువేరు' అని యర్థము, అమె 

చీర వచ్చినది, ఇది అర(టికటుంబయులో జేరిసది. ఈవేరుననుండి - 

వరిపిండివంటి యొకవిధమైన పిండిని. ఇప్పుడు తయారుచేసి అమ్ము 

అమ్మక మగుచున్నవి.. ఈ యరోరూటొపిండీలో బంగాళొదుంపపిండి, 

రండ మొదలగునవీ క్రీ శ్రే భేయవచ్చున్న. ఈ పిండు లన్నియు రుచిన్లే 



రదర అరగాక్స 

బట్టియు, సులభముగ జీర్ణ నుసటినుబట్టి యు భరలలో వ్యత్యాసము | ల 

గలియుండుటదచే. చాకరకములను విలువగలరకములలో కల్తీ చేయు 

అసలు అరోరూటుపిండిలో నే ' మరంటా చుందురు, “టులేమా, 

= అరోరూట్ 

కర్కు_మ్యా శేసావా, టక్కా-, పోర్ ట్లిండు మొదలగు రకముల భేద 

ములు, ' అవి యుక్ప త్తి త్తియగు చెట్లనుబట్టి యేర్చడియున్న వి, నూకు 

దర్శీనిలో నీపొడి నుంచి, శోధిరదినయెడల కల్తీలు శలియలలవు. 

గాని, సామాన్యశోధనవలన తెలియుట కష్టము, 

మన దేశములో కూడ శాటి తేగలు మొదల కొన్ని వేరులనుండి 

యిట్టిపిండిని తయారు చేయుపద్ధకులు కోధింపదగియున్నవి. 

అరగానన్ — ౧ అమెరికాస యు క క్తరాజ్యములలో 

నొకటి, ఇది చాలభాగము జక. ఆడవులతోను నిండి. 

యుండును, శీతోన్లన్థితులం సాధారణముగ నెప్పుడును. అనుకూలముగ 

నుండవు. శ్రుతిః మొక్కజొన్న యిందలి 

"మైనవి. '౧౭-వ శతాబ్దిలోనే 

లు" జనసంఖ్య ౧౭౩౫౦, ౯౯, 

9 అమెరికాలోని... మిసిసిప్పీ 

యొక్క. -పిద్ద-ఉపనదులలో . నిది. యొకటి. . దీనిహేడుగు. నం 0 ం | బ్రైశ
వన నొకప్ర, దేశము, 'దీనివై, వైశాల్యము. ౨0౦౨ల చదరపు మైల్డ్, . 

మైళ్లు, దీనినిబట్టి యే యై రాజ్యమునకు అర్కకొనస్, అను పేరు క
లిగినది. : జనసంఖ్య nay, 

ములో బుట్టి "బెంగభూరుజిల్లాలో & త్తరముననుండి 

రంత)! మొడట మంత్ 
వాడు, - 

పంటలలో. ముఖ్య 

థ్రెంచివా రప ప్రదేశమునకు వలసవచ్చి . 

యాక్ర క్ర మించుకొనిరి, "తరువా వాత “కొంత కాలమున కమెరికాప ప్రభుత్వము |. 

చానిన్ 'కొని ౧౮3 ౬-వ సంవత్సరమున సంయుక్త రాజ్యములలో 
. 

జేర్చుకొ నెను. అర్క_కసస్ వైశాల్యము ౫3, 33౫ _చదరపుమైళ్లు, 

న్ - అరే్యాడి యా 

అర్మువర్లుండు __ కశ్యప 'మునియను భార్య 

యందు బుట్టిన చేవగంధర్యుల భో నొ! కండు, ఈతనికి తృణకుం డను 

నామాంకరను గలదు, 

అధర్మ యూ గ ఆ సంపూర్ణ అలు పాడవరాగము, ౨౭-వ 

మేళ్లకర్హ యన సరసాంగిరాగజన్య ము, ఆరోహణము సరిగ మపధ 

నిస సః "అవరోహణము pe సధ ప పమగరిస యని సంచారము 'కలది. 

అరగ్రాల్గూ డ్ ఎ. మైనూరుసం స్థానము, వాన్న్జిల్లా 

లోని యొకతాలూకా. వై శాల్యము ౨౬౧ చదరపు మెళ్టు, జన సంఖ్య 

2౬8 ౭౫ "ఇందు మూండు పట్టణయులును, . 30౦౦ల గ్రామములును 

గలవు. సీస్తు ౧౨000 హపాయలు. ఈ తాలూకా స త్రరపు సరి 

పూద్దునందు శూమావతీనది కలదు, దక్నీఇపుభాగముననుండి కావేరీనది 

ప్రవహించును. ఇట్లు నీటియాధార మెక్కు_వ 'యుండుటచే నిచ్చటి 

భూములలో వరిపంట యెక్కు_వగన్సు నిశ్చయముగను పండును, “పెద్ద 

చెజువుల్మక్రింద వరి కోఫినతోడణే ఉల్లిగడ్డలు నాంటుదురు, దక్షిణ 

భాగమునందు కొబ్బరితో యలు, పోశతోయలును విశేమముగ కలవు 

ఇచ్చటిపోతలు శ్రే చ్చే నై "మైనవి కావు, 

అర్యావతి వ కావేరీనదిలో( గలయు నుపనది. ఇది 

మైనూరు సంస్థానములో నున్నది, దీనిపాడువు. ౧౨౦ మెళ్లు నందిధుర్ద 

| దతీణమువై ఫు ఫు 

ప్రవహించును. కుముద్వతి, వృహభావనతి అను ఉపనదు లీందు గల 

యును, ఉ_త్తరమువై పున దీనివలన పెద్ద పెద్దచెటువులు నిండును. 
బెంగ 

శూరునకు నీ రిచ్చెడిపెసరఘట్టు అనుచెటువునకు నిదియే యాధారము, 

అ రీ ఠా రాన స్ స ఫూ, కంం) న బె కెంటంవా(డు, 

శాస్త్రము మున కై ఉపయోగించిన 

హీల్ గ్ —_ శ్రీ వాం 2-వ క తాబ్టివాండు, 

గీకుకవి. =. 

య. అర్క (డు _ ౧. మూడ్యునక ఉరు, 

- ౨ (చం, వం, ఏ నీలవంళజుం డస 

కలాల క్రతు. | త్రూ. డితనిప్తుత్తుయ, 

ఏవీ, రామసే నలోని యొకవానరుండు. 

అ అకాల " శ్రైన్సలోని యొక గ్రామము... ఆరో . 

| 2 a: యిక్కడకు కోనలు .వచ్చుచుం'డెదరు, EF 

అ కే. డియా నిస ట్ర నురాజ్యమందలి ' మోరియా 



అర్థవ 

| | అ క సద ___ . గంజాంజిల్లా బరహాంప్రురము కౌలూ కాయండలీ 

గా మము, ఇచ్చటి జనసంఖ్య ౪౩౧ (౧౯౩౧). సతో 

. అర్థ; పూర్ __  గంజాంజిల్లా గుంనూరు తాలూకాలోని 
ర్రోనుము; జనసంఖ్య ధా౬౭౦ (౧౯౧). 

అ ర్" పురో __  గంజాంజిల్లో కొడలశాలూ కొలోని జమీకా 

చారీస్రామము. జనసంఖ్య ౧౬ తీ ౫ (౧౯౩౦). 

అ ద్ధి ప్రా ల్లి “ఎ గంజాంజిల్లా సంనూరుతొలూకాయందలి 

ఈ శాం గ్రామము, 'జకసంఖ్య 3 0౮ (౧౯౩౧). 

అర్షలము ఎ ఇది దేవీస సంబంధమగు నొకసో తృయు, జేపీ 

మాహాత త్ర, స్థపాశారంభసమ యమున దీనిని బకింపవలయును.. శఈస్తోతృ 

పఠనమువలన దున్తామా హాత్మ శ్థ్రసలము ఎంటే సిద్ధించును, దుర్గా 

మాహాత్ర ట్ట్ము నారంభించుసమయమున నర్షల కీలకములను ముందు 

పఠించి తరువాతను గవచమ్ము ననంతరము 

బ్రహ్ మార్క_ం జేయునితో వచించియుండోను,. అర్షలము దురితమును 

_ హరించును. కీలకము ఫలము నిచ్చును, కోవ నము. రత్రీంచును, చండిక 

ఈమూడు ప్ర కారముల,ఏ కార్యములను జేయును. అర్జలము హృదయ 

మందు6గలవాడు నిరర్ణల వాక్కు. గలవా డగును, కీలకముగలంగువాండు 

వశీకీలీతుడున్కు కవచముగలవాండు వ జవ ్రన్ఫాదయుండు నగును, 

క జయ త్వం జీవి | చాముంజే | జయ భూ తాపహోరిణ్స్ 

కయ సర్వగ లే దేవి 1 కాలరా త్రీ, నమోఒస్తు తే. ” 

అని యీస్తోత్ర, పళనానరతరము మహాస్తోతృపఠనం బోనరీంచి తరు 

వాత సప్తశతి ర నారాధించువాండు కావలసినసంపద నోందును. 

అ వ్ర ఆ = వరాడ్ ప్రాంతమందలీ. కోట్ జిల్లాలోని 

ఓకప ల్ల ఇచ్చోట. జనరల్ 'వెలక్సు ౧౮౨కి నవంబరు .౨౯-న తేదీని 

నాగపుర మెన్యములను న్సీడి ంచెను, దీని తరువాత - ఇంటసే గావీల్ 

గడము. పట్టుకొ నణడియెను, వ 

... అర్ద్విలిన్? అగస్టి౯ (౧౭ ౭౮-౧౮౪౪): — -స్పెయిను 

జేశ రాజ్యకార్యకకలుడు ౧౮౧౨ _-.వ సంవత్యరములో. ప్ర పృజలకు 

ప్రుభుత్వములో 6 గొన్ని వాక్కుల: నిచ్చునట్లి 'రాజ్యాంగసం బంధ 

మైన సనదు పృజలకు ఒజసంగంబడియెను, 

కీశండు చాలవజకు.6 గారకుండు. “సరూణకో-౨౦ లో నీతయ చెజసాల 

యం దుంచంబడియెను, (౧౮౨౩-౩.౨ వజుకును: దేశాంతరగతు(డు 

శగావలసీనవా. డయ్యెను. తరువాత నీత (డు స్పెయినులోని మిత వాదు 

లకు నాయకు డయ్యును.. ౧౮౮౯౧ లో - నీతండు ఇసా'బెలారాణి!ి 

సంరతుకుండుగ నుండెను, 

అన్దె౯సోలా . 

“స్పెయినుదేశపు ప్ర “దాని 

చార్చలో యే లీనొర్లో, (౧౫౬౨ - 

౧౬కి ౧ ) — ౧ 'స్పెయినచేశమందలి కవి చ చరి క తృకారు(డు, ఇత 

ద-అర్భిష్యతి 

స _ప్రశతిని జపింపవలె నని- 

౪3౫ 

డును, ఇతని అన్న మొన లుపర్షి యో అనువాండును అరెగొనీస్ అన. 

బడు శ్ _ల్తీసాహిత్యసం ప్ర పృచాయమునకు నాయకు లె ద, . 

అగ్థాకొసోల్యా, లుపర్ణి రో లీయనార్దోో (౧౫౯ 

౧౬౧$) ౨౫ పెవానీ సోదరుడు. స్పేనిము చాబ్యాయమునందు 

మంచి గొరవ జేశపు పూరం ంచి గౌరవము గలదు, ఇతండు ఆ స్ట్రెయా దేశపు పూర్వపు చక్ర 

_వర్తిని మైన మేరియా యను. నామె కార్యదర్శిగ నుండెను, “కేపి 

ల్బునం దుండురాజ ప తినిధికి రాజ్యాంగ కార్యదర్శిగను ఉం 'జెను, ౮ 

అరైలాండర్ 9 తెడిచ్చి విల్ హెల్త్ (౧౭౯౯ = 

| ౧౮౭౫౧) అగహ్ష జర్మనుదేశజుండు. స్యాశివశాస్త్రకేక్త ౧౮౨ ౩ - 

౨౭ వజుకు ఆబోలోనున్న నకు త (త్రుశాలకు నీతండు నాయకుండుగ 

నుంజబేను. బాన్ విద్యాపీళమున శ్యాతివశాప్రు మహామహోపాధ్యా 

యుండుగ నుండెను. ఈతడు ౨౨౦౦౦ల నకు త్ ముల స్థ నములను 

ర ॥ పటము నిర యిం చెను ఆకాకనక్షు త్ర పటముల సం గ్రహము ప్రకటించెను, 

అరు కో కాశ్మీర దేశములోని వర్తకచే ప్రధాన 

వృ తీగాల ఒక ముసలాను కె, పీధ్ర మంనోలీయనులక్రం జెందిన జక 

మ్మ్ శే జూతివా రని కోందటును, లద్దాఖ్ ప్రా పాంతమునందలి _్రీలకను 

యస్కంద్, కా్సీరము, పంజాబు మొదల చేళములలేని మహమ్లు 

దీయ పురుషులక్రును జనించిన సంకరజాతివా రని కొొందటును తేల౭చు 

అ ర్పనవుర 0 _ గంజూంజిల్లా పర్లాకిమిడి తాలూకో 

యందలీ జమోిక చారీ చౌ మము, జనస సంఖ్య రోం మా,త (శ్రమే (౧౯౩౧). 

అర్వీ _- ౧. వేనరాజుచేహమును వథింపంగా6 బుట్టిన 

మిధునమందలి శ్రీ సీభునముందలీ పురుషుడైన పృథురాజానకో 

భార్య యయ్యెను, ' | 

9 ర్రకాశ్వబుని యొక్క "పెద్ద భార్య 

"అక్సికవ ర్వ తేమ _ వైాక్య పర్వరను : 

అ ర్చి నూ లి సీతను బెదపటకుం అశ్చిమ వష్కనపల. 

బోయిన వానరులలో నొకండు, 

అర్చి రాది మొర్దము ఎ నూర్యలాేకమును చాంటీ 

_చంద్రలోకమును దాటి విద్యుల్లోకమును దాంటి సగుణ బ బ్రహోపాస 

నలా బ పాలోకమునకు 6 బోవుమార్దము. 

అ ర్చి పం తు c డు__ రానునేనలోని యొకవానరు(డు, 

'అక్సిన్ల పతి __ .. జృహాస్పతిక శండవ భార్యయైన కుభయను 

చానికీం బుట్టిన యేడ్డురుకన్యలలో నాల్గవది, 



జి 

లోల గట్టించెనంట, గిన ఇ వైశాల్యము ౫౮,3 చ, మెళ్లు, ఇందలి నీరంత 

యు ౨ “రాతిసండ్లలో నింపంబడియుండును. ' ఈనీటితో ౭000ల 

మెకళములు సాగు చేయవ వచ్చునలయు, ఈశచెబువుసండాశే జిల్లాసరిహ . 

ద్దున్నది. అందుచే నిందు కొంత భాగము ఓర్భ్యారాజునకును, | నుజీకొంత 

భాగ మింగ్లీ సుదొరతనమువారికిని జెందియున్న ది. ఇంత పెద్ద దయినను ' 

ఈచెటువుమాలమున సరాసరి వ్యవసాయ మేమియు జరసట లేదు. 

అ ర్జు నకు (డు ___ 2౯ లుబ్ధకుండు, గాతమి యనునొక 

కృద్ధ శ్రావ్యత పుత్రుండు సర్చదంశనమున మరణ ఇంందంలగా నిత 

డాసర్బమును చెచ్చి చంప బోవ గౌతమి నివారించెను. 

అర్హునగీరి అ గ వో రం నా విశాఖపట్టణముజిల్లా వీర 

వల్లీ శాలూకాలోని ఈనాం గ్రామము, ఇచటి జనస సంఖ్య ౧౩౪౨ ౨౮ 

(౧౯౩౧): 

అ ప న నీ త్ సజరాతీఛామలో ధనదొస కవిచే రచింప 

బడిన కావ్యము, కృష్ణార్జునసంవాదరూ పము, 

అ ష్టన తీర్థ ము — భారతవర్షీ యతీర్థము. 

అ ర్థున బే వ్రు ____ సిక్కులమతే మును స్థా సాపించిన నానకుని 

రింహోస సనమువై పెని గూర్చుండిన రై యెదవఫ పురుషుడు నాలుగవ సిక్కు. 

గురువగు రామడాసునకును అతని భార్య  ఫీవిభానికిని జన్మించెను. 

ఈశండు: శ్రీః శ, ౧౫౧ లో సింహాసనము వధిష్టించెను.. గురు 

నానకు చేపేనబోధలు ఎంతటి భావగర్శిత మయినవ్మో జీవితమునందలి 

యెట్టి పరిస్థితి కయినను, సంఘముయొక్క_. యేదశళీ కయినను అవి 

యెట్లు వ ర్రీంపయలవో చాగుగలి గనిపట్టినవాండు అర్జున గురువు. 

కావున వాని. ప్రాముఖ్యమును గుర్తించి లోనకు: 'ఫూర్వప్తుసరువుల బో 

లలో నుత్తే తమమయినవానిని సంక లికము “కావించి, వానితోపాటు తనవి 

కూడ కొన్ని ప్రా ప్రార నలను బోధలను . జేర్సి' యొక గ గ్రుంథముగ' నిబంధించి 

యదియ్ “ గ్ర మని ప సృకటించెను. 'దీని*ే యిప్పుడు ఆది గ 

మని 

గృంథము ), సిక్కులు దీనిని ఈ 
ఇంతియకాక అర్జున దేవు శనశిమ్యాలప నుతాభారప్కవర్తనముల వివ 

యమున. కొన్ని | 'ిధివిధానముల చేర్చాటు'చేసెను “షందువలన, అంత 

వబికు నొక సరిరైమైనవ్యవస్థ లేకయుండిన సమ్మగ సంప్రదాయ మిప్పు 

డొక' నుత మయి విలసిల్లెను. 

ఇతడు అమృతసరమును సిక్కు మతమునకు. ప్రభఛానపీఠముగ 

కావించెను. ఇందువలన అంతవజకు ఒకచిన్న సర సు అ పేరు పతి ఉం. wy 
నలు లేక యున్న యాయూరు , కృమముగా, ెరి( జనాకీర్ణమయి 

గొప్ప నగరముగ పెంపుచెంది, 'సిత్మమకస్థుల | ప్రధానపుణ్యకే క్ర 

_ సంయుక్త ప్రాంతములోని మా తవాసీలులో 
నొకచిన్న గ్రామము, దీనికి స నమాపమన నెక పెద్ద సరసు స్స కలదు, దీనినీ 

ఓర్ఫానివాని యగు సుర్జక్ సి ంగు అనున(కడు ౧౬౭ ౧-వ సంవత్సరము 
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జ్యే, సస్కమకస్థన కిది వేదము వంటిది ( చూడుండే? అది! 

గ గ్రుంథ్ సాహెబ్ అని గౌరవింతురు,. 

కానుకలను విధాయకముగ 'ెల్లీంచునట్లు కట్టడిచేసి 

అగ్జార్ -అట్టన దేశ 
మయినది, అర్జున దేవు తనశిష్యులను వి దేశములకు బంపీ వ ర్హకవ్యాపా 

రమునుగూడ సాసించుటవలన అమృత సర ము కీళ్లు కాలమునే నాయడు 

భాగ్యవంతము లయిన నగరములలో వొకటియెనది. కుర్కీస్థానమాస 

నుండి గజ్జ ములను గొనుట్క వ్షిక్కయించుట (పృ ప,ధానవర్త రకమా నుండి 

నప్పటికి నితర వ్యాపార ములందు రహూడ ఆర్జున దేవునకు గొప్పలాభము 

వచ్చుచుండెను, ఈరీతిని అర్జున దేవ కాలకూన $ సికర్క_లకో€. దమమతే ము 

నం దెంతటి యభినివేశీ ముం డైనో వర్తకమునందును అంతటి. .యాస 

_క్రియు నుత్భాహము నుంటెను. " 

స  అఆకునదేవ. . సు. అర్జున దేవు గ 

. అర్జునదేవుకాలమున ౧ సీర మతేము ప్రతి రాష్ట్రభు నందును 

పల్లెలందును, పట్టణములందును . బాగుగ వ్యాపించినది. . ప్రతిపట్టణము 

నందును నీక్కు_మతేస్థులు కనంబడుచుండిరి. ఫీ రంకవణికును తమ గుర్తు 
వును సందర్శించినపుడు "కానుకలను కట్న ములను జెలి ంచుచుండుటు 

యొకయాచారనుగ వచ్చు.చుం'జెను, అడ్జున దే వీయాభారము నొక'విగిగ 

నిర్ణయించి. గురుదర్శనమునకు : శాకపోయినను శిష్య 'లేలటేట 

' యా కానుకలకు 

“పన్ను? రూపము నొసం గెను, 'అర్జనదేవు ప్ర గే తినిధు లీశప పన్ను 

నూరూర సంబారముచేనీ సిస్కనుక ర్థులనలనం 2 గే క్రాెని సాంవత్యే 

రిక్షసమాబేశేసమయమున గురునికి సమర్చించువారు... ఈరీతి నర్జున బేవు 

కాలమున నిక్కు. ల్లగెక విధముగ జకప పరిపాలనవ్యవస్థ 1 కలవాటు పడిరి. 

ఇట్లు మర వ రకములు కారణముగ అడ్జునచేవునక గొప్ప రాబడియు, 



అర్జున హాలుండు-అర్జునిన క్ష శ్రమలు 

పలుకుబడియులహడ సిద్ధించినవి. గొప్పపదవులయం దుండినవారు ' 
కూడ అడ్జన దేవుతో నెయ్య మున్ను వియ్యమునుగూడం నోరుచుండిరి, 

లాహశోరుపర గణాకు ఆర్థికపరిపాలకుండుగ నుండిన -చంమాషాై తన 

సువర్ణ దేవాలయము అమృత సరము 

కూంతును అర్జునదేవుకొడుకునకు పెండ్లి ఇేసికా నవలని న దని 

న్ కర్టునటే వన్న ననిష్ట్రము. కలిగించి యతనిపెం బన సాధింపవలె 

నని తరుణము చేచియుండ [నంతలో నదియు వచ్చినది. జహాంగీరు 

కునూరుండయిన ఖున్రూ శం డ్రిమో(ద పీతూరీ శేంి, పంజాబును 

తొ త్మా_లికముగ _వశపజుచుకొనియాన్న సందర్భమున అడ్జన దేవు 

అతనిపతము నభిమానించి యకండు విజయము నొందవలె నని 

 అడ్జనదేవు సమాధి, 

| ప్రార్థనలు జరేపీనట్టును; 

యేవిధముననో పాదుహాకు శెలిస్కి వంటనే యకయు. అర్జునదేవును 

దనభనుక యునకుం బిలుజనంపించీ. ఆతనివలన ఇెప్పటికయినను ముప్పు. 

కోరిసను |. 

ఇతండు నిరాకరించెను, ఇందువలన చందూపూకు అర్జున దేవుమోందను 

క్రోధము జనిరచినది. ఇతడు అప్పుడు పొదుపాగా నుండినజహోం 

శఈమాచార్గమ చందూ షావలననో, నుతి 
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రాయగల దని చందూసా పాదుషాకు నూజిపోప్సీ' యతనిని .. ప్రోత్స 
హీంచినండువలన నని చెప్పుదురు - సరుదేవునకు జరినూగా విధిం 
చుటయే కాక యతనిని బం దీక్ళతుని గావించె ననియు, అతడు 

చెజయందే మరణించె ననియు చెప్పుదురు, క్రీ శీ. ౧౬౦౬న 
అడ్జున దేవు కాలధర్య్మము నొంబెను, కాని రావీనదిలో స్నానము చేసి 
నచ్చుటకు. అర్జున చేవు పాదుషాయంగీకారమును 'బడసీ వెళ్లి ననియా, 
అతనికి కావలి కాచుచున్న వారికి భయాశ్చర్యములు కలుగు నట్లు 
అత (డు స్నానము చేయుచుండయగ( చీ ఆనడియం డంతర్భానము నొంచ 

ననియు సీక్కు_నుత స్గులు "తెలీ పెడరు, అర్జునసరునిసమౌధి నిప్పటికిని 
'రావీనదీతీరమున లాపనోరు నందు: దర్శింపవచ్చును. 

అర్జునజాలు6డు — (చం, వం, ) వసుదేవుని సవతి 
తమ్ముండెన 'శేమాకనకు సుచామిని యనుఖె"ర్యవలనం బుట్టిన యిద్దణు ర 

పుత్రులలో న నొకడు. 

అర్జునపురం౦ —.. గంజాంజిలా సోంపేట తాలూకా 
న్రేటునందలి . ఈనాం (గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౯౬. 

విశాఖపట్టణముజిల్లా చీఫుడపలి తా 
లూకాయందలి ఈనాం గ్రామము, జనసంఖ్య ౭౨౭ (౧౯౩౧). 

అర్హునసి 

ల లగే నొకడు. 

౦1గ్ ఎఎ రౌజూ మానసి ంహూుని ముస్టరుకొమా 

ల ర్జు నా *పు రను ___ కర్నూ లుజల్లా కోయిలకుంట్ల ళా 

యాకాలోన్ ర్ర్రామనూ, జనసంఖ్య 3౮౮ (౧౯౩౧), 

అర్లు నీ __ ౧, చాణాసురునివాయురు, 

ఈ. బహుద యను నామాంతరము గల యుక స్త్రీ, 

అర్జునీ జమ్ కొదాఠీ __ ముధ్యరా స్రములలోని బాం 
డ్రాజిల్లాలో న నెకజమికొదారీ, దీనిపై వై శాల్యము ౧శ్వనా౯ం చ. 'మెళ్లు, 

శొజమాః జెందినవి ౧౦ యూళ్ళు, ఇందు సగముంతయు నడవ్రల 

మయము, ౧౯౦౬-౦ ౭-వ సంవత్సరములో ౨500 ఎకరములభూమి 
| సాగుబడియె నది, ఈసంస్థానములోని "దేవకీ త్రీ. 'యనునూరిలో. నొక - 

దేవాలయము కలదు: ఈడేనాలయమున కద్భశ్యయాపమున "శెండు 

'ఫులులు పహరా కోయుచుండు ననియు, సంస్థానాథిపతియవసా+నతాల 

మున నవి కానవచ్చు ననియు. జెప్పుకొందురు,. ఎన్సేబురాబడి మొత్తము 

మీ౭6ద రు ౧౦౦ లం , | - 

"అర్జునీ నత త్ర ములు వ ఈ నక్షత్ర శ్రీములను ఇటీవలి 

గ్రంథకాఠులు ఫల్లునీ నక్షత్ర ము లనుచున్నారు. ఇవి పూర్వఫలుని, 

డ్ ఊత్తకభబ్ణుని అని' శండు, శ్వ ద్వే ఖట్వం” _ మంచపు కోళ్ల వలె 



రీక౮ 

రెండు - కండు నక్షత్రము లని చెప్పుచున్నారు. కాని ప్రాచీన | 
బుగ్వేదమునం దలి దళమమండలము ఎనుబదియెదవ నూ క్షమునందు 

ఇవి అర్జునీనకుత్సృము లని పేర్కొనయుడినవి, ఖగోళములో నీ 
. 9 ద జ్ నక్క త్ర, ముల స్థితిని బట్టి మహాభారతమునం దర్జునునిపాత్ర, రచింప 

బడినట్టు స్ఫురింప(గలదు. ఏల యనంగా,. 
అలి ర ఫల్వుని సింహ రాళిలో క్ర 

ఫల్టునిలోే నొకదానికి భగుం డ 

భాగ్యము నొసంగువాండు భగుడు, 

“ద్ర నత త్ర, ములకు మౌనము ప్ర, 

గానే మన మదృశ్య ముసురు. మౌన మన్నను "తృ § మన్నను పోలా. ఓడించి తసరథమునకుం గట్టి తెచ్చి యప్పగిం చెను చూడుడు, 
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అరునీ నకు త ములు : శింహౌరాళి 
జు లో 

౧౨ 33 ఈ, ౫- మఘ 

(౧- మఘ అని కొ రదజమతము) ర్వా౯- ఉత్తరఫల్లుని 

బఒకౌ్చేకదా! ఆకాశముమోంద గిరగిర తిరుగు నీ మినరాశినే భారతము 
మత్ళ్యయంత్ర మని వర్ణించు చున్న ది. దీనిని అర్హునుండు తప్ప మటి 

యొకరు కొట్ట లేకపోయిరి, 

కుండసముద్భవ ; అయోనిజ 5. నుళ్ళ్యయంక్ర, 

కంచప పర్వతములమభధ్య నదెవలె కన్యారాశి యమున్నది. ఇంది యములు 

 వివయరతిల బర్మిగృ హించినట్లు పాండవు లేవురు నీచం గై కొని 

మున బి త్రింపయడినట్ల కనబడుచున్నది, 

 అర్జను(డు ౧ (చం, వం) ) చయాశివక్త్రం 
డగు, భూకునేవంళమనందు  అజమాథవంకాంతర్ణతం బగు జహ్నృరాజ 

పూర్వ ఫల్లున్సి' ఉత్తర 
చేరియున్న వి. అర్జునుండు సింహపరాకృ్యముండు. . 

ను దేవత అధిదేవతగా వర్ణ్శింపంబ డెను. , 

అర్జునుండు భనంజయు(డునూ* , 

తిస్పర్ధి? అనగా అర్జును€ డుదయిరప€ 

మోన మదృళ్యము కాంగానే కన్యారాశి | విమోచనము. కలీగించెను, 
శరంగములోనికి వచ్చును, అనంగా ఉదయించుచుండును, ఈక న్య అన్ని 

త, భేదకు6 డయిన అర్జునుని '| సు 

"వెంటనే రంగములోనికి వచ్చినది. పిక్చజేవశక కమైనమఘ (ధర రాజ్ఞా 

'వాయుదేవకాక మైన. స్వాతి (ఫీమ(డు), అశ్వినీ దేవతాత్మకములైన ' 
చుక్కలు. (Centaurus) రెండు. ఈ అయిదు నకు, త త్ర్రయులమధ్య 

శ్యౌరంబులు Me తేసి యిం, ద, ప 

చౌ పద్వివాహగాథ ౦ యిట్లు ఖగోళ . 

అర్జునుడు 

కలంబున 6 బుట్టిన శంతనులాజునకు ' మనుమండగు పాండురాజునకు 

కుంతి యనుెపె పెద్దభార్యయందు ఇం ద్రునిపృసాదంబునర గలిగిన కుమా 
రుడు, ఇతండు నరు6 డను బుషియొక్క_యవతారము. యూథిప్టిరుండు 

ఫీముండు నితని కన్నలః, నకులసహ దేవులు తమ్ములు. ఇ ట్రీకండు పాండ 
వులలో నడినివా(డు, బాల్య యునం వీతండు ద్రోణాచాళ్యుల యొద్ద 

నృస్త్రవిద్యను "సరి పాండవధార్తరా ష వ్రు లందటలోను అధిక ప్ర, వీణు6 

డని యనిపించుకొ నుట యీ కొక అప్పటిధనుర్థరు లందణలోను తేన 
త్వము నొందెను, ఇతడు ద్రోణాచాథ్యలకే గురుదమీణ గా పాంహల 

డేశప్రురా 'జయిన ద్రుపదుని, ఇతరశిష్యు లెవ్వరు. 'నతేనీని ఓడింప లేక 

దోతాచార్యు(డు ). తరువాత ధృత రా వ్ర (డు దుర్యోధనుని శ్రే, పే రణ 
వలన పాండవులను వఐెరణావతికిం బంపంలగా అర్జును( దచ్చటికియోయి 

లామౌగ్భహంబుననుండి సురక్షితముగా నన్న దమ్ములతో వెడలి ద్రౌపదీ 
స్వయంవరమునకై. చ్రావాణజేవమున చెళ్లుచుం డెను. - త్రోవలో 
రాత్రిపూట అం గారపర్గుం డను గంధర్వుల 'డెదిరీంపలగా "సద్దనుం 

డత నోడించి న్నే హిశునిం జేసి సికొ చెను (చూడుశు, అంగార 

పరుడు ). దప పదీ స స్వయంవరమునక్రు చబ్యావాణవేవమున బోయి 

. మత్స యంత్రమును "భేదించి ర్రాపదిని' సంపాదించి. తన నలుగురు 
ఖ్రాతలతోం గలసి యా మెను వివాహమా డెను, ఈసమాచారము( బెలీసీ 
ధృతరా ముడు పాండవులను బిలీపించి' ఇంద,,ప,సం బనుప్రరంబున 

STS} 
నునిణెను, అచట నొకనాండు ద్రౌపదీయుధిష్టిరు లేకాంతంబున నుండ (UU 

| తనధను స్ఫుకొజు కర్ణును. డచ్చటికి పోవలసినవాం 'డాయెను, "ఆ 
"| దోపుము పోవుటకై యర్జునుండు తీర్థయాత్రకు వెడలెను, తీర్థయాత్ర 

DD చేయుకాలమున . ఉలూపి యను నోగకన్యకను, మణిపుర రోజకన్యక 
౬, ౭ - పూర్వ ఫల్దుని 

౧, యైన చి ఆరాంగదను, వివాహమాడి, 

శ్రీ 

ఉఊలరాపియం దిర*వంతున్మి 

శౌ బభ్రువాహనుని తనయులుగాం బడెను 
(చూడు(డ్కు ఉలూపి చిత్రాంగద), తరువాత నారీతీర్ణమునందు 
మొసళ్ళ రూప ఫము6. దాల్చి యున్న యై మొదుగులు అప్ఫరసలకును. కాప 

మాయసన్నా్యాసివేపము. . _వేసీకొ 

చ్వారకళంం బోయి. , బలరామునియింటనుండి కృష్ణుని... య్లనుమలిని 

జణేయు .వివావ్యూమా'డెను, కట్ల వర ర్రెశడుసంక 

సమునక్రూ. రాలా నగ్ని 
(రతయన్ధ 

భట్టారకుకడు . "వచ్చి, 'యింద్రునిది యగు ఖాండవవనమును తనకు 

భతణార్థమై. యొసంగు మని, వేండి యర్జునునకు: గ్థాండీవమన్లు ధను. 
సమ. “కభంబును ఒుసలాను, “కృష్ణాద్దును. 'లీరేవురును' అన్నకి 

సహాయులై. మోద్దమునకు. వచ్చిన యిం చ్ర్రాదుల 'నోడించి. ఖాండవ 

వన మంత రకు నన్నీ! భక్షణముగా నొసగి. మయుం- డను దోనవ 

చితెంగదయందు 

శిల్చినిమా త్ర, తము రక్షీంచిరి, _ అర్జునుని కౌర్యంబునకు మెచ్చి యిం ద్రాదు 

లాతనికి వరంబు లిచ్చిరి. తనకుం జేసినయుపకారంబు స్మరించి వయా 
సురుండు దివ్యమైన సభను నిిర్మీంచి యిచ్చెను: యుధిష్టిరుంకు రాజ. 

నూయమేను చేయదలచి ధనము( ఇచ్చుట. తననలువ్రరు. తమ్ములను . 



నాల్దుదిక్కులకును బం'పెను, అం దర్జునుం డుత్తర దిక్కు నకుం బోయి 

(క్రానముముగా ఫుళిందమ్ము ఉత్తరాన రమ్ము కాలహటము అపఠోత్తర 

న?ంచము, సుమం డలము, శాకలద్వీపమ్యు ప్రాడ్జ్యోతిష వురి, అంతర్షిరీ 
బహిర్షిరి, ఉపగిర్సి . ఉఊలూకము, అపరో ' త్రరోలూకము, పంచగణ 

చేశమ, దేవప (ప్రుస్థము పౌర వేశ్వరుండు, పర్వతవాసు లయిన దస్యు 

రాజులు, కాశ్శీరమ్యు. లోహితమ్సు. తి త్రిగర్తము. చారువము- కోకన 
దమ్ము అభిసార దేశము ఉర శగాఫుర్కి పరహాప్రరరు. ఊఉ త్తరస సుహ్గ్మము, 

ఉత్తర చోళమ్బు చాహ్లీకము, కా౦భోజిము దరదము , ఈశాన్యదమ్క 
నందలి దస్యురాజుల్వు లోహ దేశము, .పరమకాంభోజము, బుష్మిక 

డేళము!, .హిమవత్చ్పర్వకముమిందిదేశములు మెదలగు . బేశములను, 
రాభాలను జయించి అపరిమిత మైన ధనరూపకర ఫారముం. గొనియెను, 
ఆచ్చటనుండి శ్వేతపర్యతమును. దాటి కిం పురువవర్ద మునం జొరబడి 
ర్రుమపు త్య రాజాను జయించి కర ఫారముం గొనీయె. గుస్యాకర 

శీత మయిన హాటక టేశము నకం బోయి;సామోపాయముచే వారివలన 
బన్ను రాంబట్టుకొని మానససరోవర మును బుషి,కు బ్యానదిని దర్శించి, 

గంధర్వ రక్షిత మెన 'దేళమును జయించి వారియొద్దనుండి 

వేబువేటువర్ల ములుగల మండూక ములను సజ్జ యలను కరముగ ద్రీక్చీక్రగా 

హరీవర్ద మునకుం బోయెను. . అచ్చట ము హాకాయులును, మహాబల 

వంభులును అయిన ద్యారపాలకులం 

పోళలవాండ నని. చెప్పి వారివలన ' దివ్యాభరకణాది భూవణంబులం 
గ కొనియు _త్రరదిగ్విజయంబు సమా _ప్పము గావించి తిరిగి యిం ద్రప చస 

మునకు వచ్చెను (మహో, ఛాః, సభా అ. ౨౮), రాజనూయయజ్జ ము 
ఫూర్తి యయినతరువాత్క పొండవులు ద్యూతమునం దోడిపోయి వన 
వాసమునల్ ఇడలీపోయిరి, వారు. బె దై ప్రతవనముననుండి కామ్యక వనము 

' బోయినతరువాత - నర్జునుంయడు దివ్యా! స్ర్రనుల సంపాదింపవల 

యు నని హిమాలయ పర్వతమునకు? బోయి ఇంద్ర, 

దపస్సు చేసి శివుని , మెప్పించ్చి 

ద,కీల శిఖరముపెని 

కిరాతరూపధారయైన . శివునితో? 

మును సంపాొదిం చెను, ఆచ్చచనుండి' యింద, లోకమునకు బోయి 
శ్ 

ఐదుసంవత్సరము. లుండి, నివాతకవచులు కాలకేయులు అనురాత సులం 

జంపి యిం ద్రునివలన 

చ : క .. న | నున్న్వకాలమున నతడు చిత్ర, సనగంధర్వుని యొద్ద -నృత్య గానవిద్యలను 

చేర్చుకి నెను... జక్కతలి. నూర్వళి' యింద్రుషనువున . నితనియొద్దప 
రాయగా అప్బరస లందటును తనకు తేల్లు లన్న భావముగల యర్జును౭డు 

దానిని నిరాకరించెను, అంత నది 6 నీవు వండుండ వగు” మన్ శాపం 

బిచ్బెను, ఈశాప 'మజ్జాతవాసకాల' 'మెన యొక 'సంవక్సరమువటికే 

'పాండవులు' తీర్థయాత్ర, నర్జును(డు బకోదాల్భు 6 డనుబుషిని  సందర్శించెను, సంవత్నీరము 

_గావచ్చికందున, నర్జునుంు గుజ్జమును సింధు దేశ ముమాందుగాం దీసికొని 

చెల్లు నని. యింద్రుణు. వరం పళ్ళను. 

కేయుదు గంధమాదనపర్వతమనథుల బంగ్లా నర్జను( సళ్ళ! కచ్చి 

గనంగొనియె, వా రర్జునుని 6 

జాచి మానవు లీ దేళ్ళమునకు రాలహాూడ దని ఇెప్పగా నట్టయిన 

యుధిప్టిరునకు. మిరు కరభార' మిచ్చి నయెడల నే నిచ్చటనుండియే 

తి శరస నలె 

స్తా లను బడెను. | 
పెక్కుళ స్ర్రప్ర్రములను బడ నెను, అచ్చట మను జనుల దేళ్ళముల నుల లంఘించి ఫీమణరామనునినగరమమాయయళా | 

| గుజ్జము మణీఫురము6 జేరెను, అచ్చట కుమారుడైన బభ్రువాహను 

నితో బోరాడి అర్జునుండు మడిసి మరల బ 

"మయాూారధ్వజుండ్కు వీరవర్శ, 
. చేశములమిందుగా గజ్జి యేత్తరదివ్యననం దిరి గను, 

'గాలిచి వివాహమాడి హా _స్టీనా ప్రరమునకుం 

| 
శ 

రోకి౯ా 

వారిని గలసికొ చెను, పాండవులు విరాటునిగృహమం దొక సంపత్సర 
మజ్ఞాతవాసము. సలుఫునష్ట ప్పుడు పేీడిరూపమును 'దాల్సీ బృహన్నల 

| యనునామంబుతో రాజుకూయతు రై నయు కరకు సంగీకంబును నాట్యం 
బును శేర్చచుం'డెను. _'సంవత్సరాంతేంబున దురోధనుండు తన 

సెన్యంబులతో వచ్చి విరాటరాజుయొక్క యు _త్తీరగో గ గ హూణము 

నేయ రాజఫుక్ర్రం డై డేనయు త్తరునకు సారథి యర్దునుంయ యుద్ధ 

మునకు బోయెను, శతు తుసె సైన్యముం జూచి ఊఉ "క్రరండు రథంబు జొ 

పాటీపోవ నాతనిం బట్టుకొనివచ్చి ఖైర్యము సెప్పి తాను రథియై 
యాతని సారథిం జేసి కారవులతోం బోరాడి వారీ నందజను గల్లి 

గోవుల మళ్ల (జే"సిను, అజ్ఞాక వాసానంతరమున కొరవపాండవులకు 
కురు క్షేత్రమున యుద్ధము సంప్రాప్త మయినప్పుడు కృష్ణుండు తనకు 
సారథికా౭గా, యాద్ధేసన్నద్దుడై, (స్కథమదినమున ఉభయ సైన్యముల 
కును నడుమ నిలీ వం ము కల్టీనవా౭డై మోహామునే యుదము ఎవో గట్టి థి చేయనొల్లకయుండ శ్ర శ్రీకృష్ణుండు 'భగవద్దీతాబోధవలన నా మోహ 
మును దొలలగించెను. ఇతడు భారతయుద్ధమనరను శిఖండిని పేరు. 
నకుమాత్రృము తనకు ముం దుందుకొని భీష్టుని6 . బడవైచెను, అభి 
మన్యునకు సాయము పోనీయకుండ పాండవుల కడ్డపడినందున సెంథ 

వునిమోందను కోపగించి వానిని సూర్యా సమయ మునకు ఫూర్వము 

సంహరించెద నని, పృతిజ్ఞ చేస్త అట్లే వానితల దునిమెను, పదు ౬ 
. చవేడవనాండు యాద్ధ్మున తేన అద్భు తపరా, క్రచుమునలనః గర్లుని 

' వధించెను, ' అక్వశ్థానమయొక్క_ శిరోరత్నమును హరింబెను, 

యా ధిష్టిరుం డళ్వ మేధము చేయ నెంచి శ్యామక్రర్తైాశ్యమును విడిచి 

దానిసంరకుణమున కద్డునుని నియమిం చెను. ఇతనివెంట సాత్యకి 

ప్రద్యుమ్నా నిరుద్ధాది వీరు లుండిర, ఆ యశ్వము హస్టినాఫురమున 

నుండి దక్నీణదికుు_ గా చెల్లి మాహివ్మతీనగర మునకు. బోంగా 

అచ్చట నీలరాజు దానిని బట్టుకొ నెను, "అర్జునుడు దానిని గెల్చి 

వానిని" వెంట దీసికొనెను (జైమిని, అశ్వ, అ, ౧౫), 
అచ్చటనుండి ఊద్దాలక బుషియొక్క_ యా, శ శ్రానుముమోందు గా చంపా 

నగరమునకు బోయి అచ్చటిరా జైన వారసధ్వజాని గెలువు నత 
బోరాడి యతేనికృపకు బాత్రుం డయి, అకనివలన పాళుపత్సాస్త్హ్ర 'డర్జునునివెంటు వచ్చెను, అంత నశ్వము ('్రీగ జ్యమునందుం ్రవే 

అర్జును డామెను 

బం పెను, కర్ణ ప్రావర్ష 

శింప నచ్చటిరాణి మైన ప చుమిల చానిం బప్రిను. 

బ్రతికెను, 

చం ద్ర హాసుండు మొదలై న రాజుల 

ఆచ. ్పటనుండి 

అచ్చట 

ae 



రీరం 

నీనా 
బాసు 

పోయి. అన్నటనున్న దుశ్శలను, ఆమెపు త్ర ని వెంట రమ్మని హ 

భరము జేరి యుధిస్టిరుని చే నళ్వ'మేధము6 చేయించెను, 

్వక్రనంక్షసోర నంకరరు. అధ్దును(శు రో బోయి 

హహ శ్టిశాప్రరమనకుల సీకికనివచ్చైకు. యుధిస్టికతొ ముప్పదియాటు 

సంవత్సరములు రాజ్యము చేసినతరువాత నర్జునునీమనుమ డను పరీక్ని 

నరేంద్రుని సింహాసనము పె6 గూర్చుండంేట్టి పొండవులును 

పదియును తప స్సునకు. “"ఎయలు చేతి హీమాలయ పర్వత ము నకం 

క అచ్చట ద్రౌపదియు సహ దేవుండును నకులు(డును బడి 

పోయినతీరు వాత వర్దనండుకూడ దేహము చాలీంచెను.  ' 

. అక్జునుడు వర్షమునందు చామనచాయగలవాండు 3 - దీర్చ శాం 

హుయ్; విశాలవకం(డు, ఇతనిరథమునక్రు విజయ . మనియు 

ఇత నిళంఖమునకు దేవదత్త మనియు, ధనుస్సునకు గాంజీవ మనియు 
పేళ్లు, రథమునకు నాలుగు తెల్ల నిగుజ్ణములు, క పిధ్వజమును ఉం డెను, 

ఆకాలమునందలీ ధనుర్గరులభోే 'నిత(డు చ్చేమ్లుం డని. చెప్పవచ్చును. 

అభిమన్యు(డు, సాక్యకి ప్ర ప్రద్యుమ్నుడు 'ధనుశ్వేదమునం దిత నికి 

శిష్యులు. ఇతనికి ద్రౌపడివలన శ్రుత కీర్తి, సుభ దృవలన అభిమన్యుడు, 
_ ఉలూపివలన ఇరాషకుయడు, బశ్చ్రాంగదశలన వ్రువావానడు అను 

నల్లురుకుమారు లుండిరి, | 

. ౨. కృపం  బలరాములయొక్క "'సఖు€ 

డగు నొకగోపుండు తా ష్. 

ప్ర త్తు లలో నొకడు, 
1) 5 

అర్జుమందుబానో బేగం ' — “ఈమెనే మంశాజ్ 

కవ రియెన ' సాహాజహోన్ (౧౬౨౮ మహాల్ బయెదరు. ధిల్లీ చకృవ ర్తి 

౧౬౫౧) అనువానికి శ్ర 

సోదరులైన ఆసఫ్ ఖాన్ వజీరుని బిడ్డ. . ఈమె ౧౯వ లో జన్ని ంచేను, 

. ౧౬౧౨. లో ఈ మెవివాహ మయ్యొను.. ఈము. ౧౬కిగ-వ యేట 

జోలె ?-వ 'లేదీని దక్షీణమందలి 

నొందెను, మొదట నామె శరీర. మచ్చట'నే సమాధి చేయంబడెను, 

కాని తరువాత నాశరీరము నచ్చటనుండి తీసికా నిపోయి ఆ గ్రాపట్టణ 

మున పాతి పెట్టబడెను. ఆమె గోరీమాంద. 
ఆ 

లేనట్టి యతిసుందర మైన మందిర మొకటి ' 'కట్టింపంబ' డెను, 

జ్ మహో లందుడు (చూడుడు : తాజ్ మహాల్). 

'అర్జె౯మై కప జాస్వా మ్యమ _ దక్నీణ _ అమె 

రిక జేకము క కొకస్వర త శ్రశాజ్యమ. ఒకకోలమన దీనికి లాప్లాటా 
సంయు క రాజ్యములు: అను జే 'రుండేడిది, ఈ రాజ్యమనందు. "౪ 

శాస్ట్రమలు గలవు, 'ఇనీకాక మటీ. _యితరవిభఖాగమలును,. ఒక 

సకం త్రే మండలమును గలవు. ప పరాగా యిందలీ నదులలో నెల్ల 

3, ఐదవ వైవర మున వ్రయొక్క . 

ప్రియ మైనభార్య, నూర్జహాన్ బేగం యొక్క 

బర్హోన్ పురయులో మరణము 

ప,సంచనుం “చెద్చటను 

అర్థుమందుచానో బేగం-అర్థ పంచక నాటక ము 
రా 

| పెద్దది. దీనిపొడుగు ౨౦౦౦ల మై ళ్లుండును, ఈదేశపు మధ్య 

ప్రదేశము బాల భాగము నిస్సార మై మెనది,. తీరభూములు మాత్రము 

మక్కలి సారపంళ మైనవి. నోదుమలు, చెంక్క_బొన్నలు మొదలగు 

నవి యిచ్చటి పంటలలో ముఖ్య మైనవి. బంగారము, నిండీ మున్నగు 

లోవాములునుు పాలరాయి మున్నగు విలువగల రాలును -ఇందలీ 

పర్వత ప ప బేశములలోే బాగుగ లభించును, ఇవియన్ని యు( గాక పశు 

వులను మేపుట యిచ టీ ప్ర ప,జల ముఖ్యవృ త్తి తెగా నున్నది. వీళ్లు విశేష 

ముగ నుండుటచే నీవృత్తి త్రి సంచి .యభివృద్ధిలో. నున్నది, మొత్తము 

మింద నీవ ప్రదేశమున జనసంఖ్య - చాల తక్కవ; ఇచ్చటి పృ ప జలలో 

చాలమంది బా రోవియనులు. అందును ఇటాలీయనులు తక_న దేశ 

ములపారికన్న "నెథ్య్కకగం గలరు, అమెరికా ఆదిమనివాసులగు ఇండి 
యనులసంఖ్య చాలతకు_వః ప _ర్రకవ్య్యపారములలోను, తక్కిన విప 

యములలోను అర్థం కుకా కీ మ్రముగ నభివృద్ద్గి గారచుచున్న ది, ముక్తిస్థ 

ముగ నీ దేశ ప్రవర్త రశము ఇంగ ండు . ఫ్రొన్ఫుచేళశములతో సంబంధించి 

యుండును. ఇచ్చటి. యెగమతులలో . చాలభాగము ముడివస్తువులు ; 

దిగమతులన్ని యు చాలఐబికు తయారై నవ సుu( Manufactures), 

అన్జెంశుక ప ప (ప్రభుత్వమునకు పెద్ద ద్ద ఒకయధ్యతుండు. కార్య నిర్వనాణాధి 

కార మంతయు నితేనిశేతులలో + నుండును, పదునాల్దురాజ్యముల చి 

' నిభులును కలసీ యాయధ్యత చెన్నుకొందురు. ' పరిపొలనవ్యవహోరము 

నడపుట కొకసభ యున్నది. సెనెట్ అనియు పృతినిధిసభి యనియు 

నిది రెండుభాగములుగ నుండును, అర్జెం కైకా రాజ్యపు వై శోల్యము 

౧౧3 ,౧౧౯ చ, మెళ్లు; జనసంఖ్య ౮౨,౮౦,౨౬౬; 

అ ర్తమూరు — ౧ కృష్ణజిల్లా బందరు తాలూకా. 

యందలి -గా మమము, జనసంఖ్య ౧౩3౪3 (౧౯౩౧). 
లో 

2, పళ్చిమగోడావరీజిల్లా 'ఖీమవరం 

శాలూకయందలి ఎ్రానుము, ఇచటి జనసంఖ్య ౬౮౮ (0౯౩౧) 

2, తూర్చుగో దావరీజిల్లా రామచం,ద 
ద్ర 

పురంచాలూకాలోని గ్రామము. జనసంఖ్య 'ర్కం03 (౧౯౩౧). 

ల ళో. విశోఖ పట్టణము జిల్లా వీపుపై 

తాలూకా కుచెందిన జమీకొచారీ గ్రామము, ఇచటిజనసంఖ్య ౧౩౦౮౪ 

(౧౯౩౧) 

లి రాం — విశాఖపట్టణముజిల్లా పార్యతీప్రరమతాలూకా 
దానినే : యందలి. జహాకొచారీగ్రా మము. జనసంఖ్య ౫3౪ (౧౯౩౧). 

అర్థపంచక నాటకము —_ ఈనాటకయలో 'చ్రైదం 

కము. అన్నవి, శివుని మూ౭డవకంటి నిష్పునే గాల్చీవై వ(ఖడిన మన 

ధుడు, తిరుక్క క్లాపురమున (ఈయూరు కేంజావ్రూరుజిల్లాలోనిది) 

. చేరిచేనియున్న శౌరి రాజప్పేవమాళ్ అను చేవునకుం గొడుకుగం 
; బుట్టను, శిశువు ఫుట్టినపదిరోజులలోంగా నే. శ్రంబరు డను ప్రి రామ... 

సుయ: చాన్నా నానిఫోయు. సమ్మ డృ యనం బాజనై వై చీచాడు. ఒక చేస ॥ 



అరపంచకము-అదశా న 
యు mh '౮ 

దానిని , మ్రంగినది, అటునెని శేంబరుని సేవకులు కొందణు చేయలకై 
నలవై వ నీణచేప యందు దగుల్కొ_న్నది. దానిని గోయయానీ యా 
ముద్దుల చాలు. డగప డెను, ళం బరుని కూతురు చేయసంగతి యంతయు? 

'ెలిసికొని యాశికువును జ్వాగ్హృత్తగం చెంపవలయునని యాజ్ఞాపించెను. 
మన నభునిభార్య యగు రతిడేవియే కేంబ పనికి కూంతురుగ్. జన్మించి 

నది, ఆబాలుండు పెరిణి "పెద్దవాండై శంబరుని జంపి యతని ఘాంతును 

బెండ్లి యాడెను, ఇదియే. యీ సాటకమునందలి కథ, 

ఇందలి మైదంకములలోను వరుసగ చింతాయోగము సమా 
రంభము, వ్యాపారము, సేతు దర్శనము ము అఫీస్టలాభము అను నైదు 
సంగకులు వర్గీ ంపబడుటచే దీని కర్థపంచక మని ' జీత వచ్చినది, 

శాటకకారునిశే పేరు "తెలియదు 

అర్ధవంచకమ. 

గృంశము, " పంచవిమయవద్ధతన చెలుప్రును. పంచప్రధాన విషయము 

లేవన ! (౧) జీవము, (౨) ఈళ్వరుండు (3) ఉపాయము (ఈ) ఫలము 

లేక పురుహోర్థము, (౫) విలోధమును. మరల నివి యొక్కొక్క్లటి 

యెదు తెగలు. నిత్య ముక్త శేవల్య ముముక్ష్య బద్ధము లనునవి 

' జీవమునందలి యగు తెణి(గులు. పర, వ్యూహ్య విభవ, అంతర్యామి, 

అర్బలు ఈశ్యకనియందలి పంచ, కరములు, కర్మయోగ జ్ఞాన 

యోగ్య భక్తి కియోగ్య పత్తియోగ్య ఆచా ర్యాఫీభూ నయోగములు 

పంచోపాయములు, ధర అర్థం కామ, కి వల్య, మోశుములు పంచ 

వీధపురు హెర్ధములు. స్వస్వరూూపవిరోధ, పర స్వయా పవి రోధ, ఉపా 

యవిరోధ్య, వురుసార్గ విరోధ, ప్రా ప్తీవిరోధములు పంచవిధవిరోధ 

' అరము. 
థి 

న్ా నారాయణ పరిప్రాబ్క్య్బత మగు 

— అలంకా'రళాస్త్రమత ప్ర ప్రకారము కబ్దమునకు 

మూండువిధములై న అర్థము లుండును; (౧) వాచ్యమ్యు (౨) లక్యుము, 

(3) వ్యంగ్యము నని, 'దాచ్యార్థ మభిధవలనను, లమ్యార్థయు లకుణవల 

నను, వ్యంగ్యార్థ యు వ్యంజినవలనను తెలియును. ఈమూటటిని శబ్ద, 

శక్త లందుకు. ఈ గంగయిందు గొల్ల పల్లి” యన్న వాక్యమనందలి 

“గంగా? శబ్దమునకు నదీపిశేవ.. మని వాచ్యార్థము, కాని జలప్కవా 

పామనందుం బల్లె యుండుట యసంభచము శాన విచ్చటి గం గాపద 

మునకు గంగయొ డ్డని లమ్యూర్థము, గంగానదియొడ్డున' నున్నందున నొ 

. పల్ల ఫావనత్వ, శీతలత్వములు గలది యని వ _క్షయొక్ఞ_. 'భావమేని 

యది గంగాపదమునకు వ్యం గ్యార్థము. 

ధ్వని. శబ్దశు క్షి ందం బూడనగును, 

__ అర్థశాస్త్రము 

మును దానిమాబ్రమన న మనుమ్యలలో నేర్చడు పరస్పర'సంబంధములను 

. మనుష్యుని కోరికలను నెజవేర్చు సాధవములలో | 

Ne 

దా ఇది అర్థముపట్ల శునుమ్యుని ప్ర పృవర్ణన 

_పదార్థమయొక్క_ మొత్తములో నొకమా త్ర, 

6 ఇందునుగుజేంచి యద్ధికము 

కాని వీనీ నాశ 

రళం ము 

మితముగ లభించువానికీ అర్థ మని పేరు, విత్తము ధనము అనునవి 

వీనికి పర్యాయపదములు, 

అర్థశాస్త్ర న స్యరూపము 

మనుష్యుని కోరికలను నెజివేర్ప్చలల సాధనము లనేకము 

లున్నవి. అవి సూర్యుని వెల్తురు గాలీ నీళ్లు ధాన్యము వస్త్రములు, 

ఇండ్లు ఉప్పు, నెయ్యి నూనె లోనగునవి, వీనిలో, వెల్తురు గాలీ 

మొదలగునవి అమితేముగ దొరకును అందుచే నవి అర్థవర్దములో చేర 
చేరవు, ధాన్యము వస్త్రములు మొదలగునవి మితముగ. దొరకును; 
అందుచే నవి అర్థవర్షమున చేరుచున్నవి. 

ఆయావస్తువులు కావలసీనవా రందటికును ఎంతే మట్టుకు కావ 

లెనో అంతకం పి చెక్కు._వగ దొరకుటయే అమితత్వ్యము, కావలసీన 
పరిమితికం మే తక్కు_వగ దొరకుటయే మితత్వము. అమితముగ లభించు 

_( అంళేము = Unit ) 

తగ్గనయెడల మనకోరికలు తేక్కు_వగ నెజిచేటుటయుు మొత్తమునకు 
మజీయొకమా త్ర, చేర్చినయెడల మనకోరికలు అంతకు మునుపటికం మె 

| నధికముగ నెజవేబుటయు జరగవు, ఉఊపిరతీయుటకు మనకు గాలీ 

ఆవశ్యకము, కాని ఇప్పుడు మనల నావరించియుండు గాలీ ఎంతో 

అధికముగ. నుండుట వేత అందులో నొక వీసెండుశాలీ తినను మన 
యూపిరికీ. నిరోధము కలుగంజాలదు; దానియొక్క పరిమాణ. 

మొకనీసెండు "హెొచ్చినను అంతకు మునుపటికం కు మజింత ఎక్కు. 
వగ మన మూపిరి తీయచేరము, ' ధాన్యము వివయమున మన మిట్టు 

చెప్పుటకు వీలు లేదు, అశకలి తీర్చుకొనుటకై మనకు, ధాన్య మావ. 

శ్యకము, ఇప్పుడు దొరకుచుండు ధాన్యము చాలక పోవుట చేత ఎందట్రో 

తమ ఆకలిని తీర్చి కొన లేక బాధపడుదున్నారు. కాన నేంటి కున్న 
ధాన్య పుబస్తా లన్నియు మనకు పృయోజనకాలరులుగ నున్నవి. ఇప్పు 
డుండు ధాన్యపుమొత్త్ముననుండి ఒక బస్తాధాన్యము త్యోనను ఆశలి 

వలన చాధపడువారిసంఖ్యయు, వారి ఆశకలిఛాధయు హె చ్చగును; 

ఇప్పు డుండుమొత్తమునకం కు ఒకబస్తాధాన్యము అధిక మైనను ఆలి 
చాధ కొంత తస్టను, గాలి. మన కావళ్యక మెనను గాలీయొక్క_ 

(ప్రతి మాత్రయా మన కావళ్యకము కాను, ధాన్య పుమొ త త్తమందు ప్రతి, 

మూత్రయు ( భాగమ్ము బస్తా) మన కావళ్యకమె యున్నది, కొన 

ధాన్యము | గాలివలె అమితము. గాక మిత  మైయున్న దని గ గృహీంప 

నగును. 

కోరికలను. శెజజేర్చుశ కీ కిక ఉప యోగము ( (ప్రయోజనము, ' 

ఉపయు క్షత, Vtiltiy) అని పేరు, అందుచే అర్టీమనకు (౧) ఉప 

యోగమ్య (౨) నుతత్వము ప్రధానలతణము. లని చెప్పుచున్నారు. 

శ్రీయించుకొని మటికొన్ని లక్షణములు నేర్చడు. 

చున్నవి. వానిలో ముఖ్యములయినని యో కి ందివి: ( 3) అర్థవర్గము 
లో 

లో శేరన పదార్థములు 'మితములుగ నుండుటచేత వీనిని క క్రయమిన్ళి 



రర 

కొనుట కల్ల ప్పుడును ఏవరో యొకరు సిద్ధప పడి : యుందురు. ' వీనిలో: 

చేదైన నొకదానిని పుచ్చుకొని దానికి బదులుగ మజణియొక డాని. 

నిచ్చువా రుందురు. ఇట్టిమారక మునకు వినిమయ మని పేరు, కావున 

అర్థమునకు మూాల్యము __వినిమయార్హ్మ త క్రయ విక్కయార్హ త్ర 

అన్. గుణము లున్నవి. (ఈ) అర్థవర్ష ములో చేరిన పదార్థముల్నపె 

స్వామ్య మెవదికోయొకరి సందును. 'సీనివివ.యమున (తనది “పరునిది”: 

అనువివేచన . .మేర్పడుచుండును, ఇట్టి. పడార్థములసముదాయ మే 

ఒకని అప్పి. (0. అర్థ ములో శదియు శ్రమపడక లభింపదు, దీనిని 

ఉత్ప త్తి “తయుటకు మనుష్యానిపరి శ వ ఆవశ్యక. ' మైయున్న ది, 

కొన్నిటియుత్స త్తి తికి పర్మిళే ము మావళ్యకము కాకున్నను. వానిని 

స్వాధీనపజుచుకొ నుట న్ు అది ఆవశ్యక, ముసచున్న ది. ఆర్థవర్ణ 

మున చేరిన సాధనములకు ెని 

వని దీనిచే స్పష్ట మగుచున్నది, 

అర్థములో. చేరినవానిని. పదార్థము లని వాడుటకన్న . సాధ స్ట 

నము లనీ వాడుట. యు క్షతీరము. హ్వునకోరికలను నెజిజేర్చుసాను' | ట్రిన్సి వీర్పటుచుటయే, ' వూర్వాపర సరటంధమునేశాని కార్యకారణ 

సరబంధయమునుగాని తెలుపు న్యూ తృ్కమునకు సిద్దాంత మని పేరు. ఇట్టి సము, రూపముగల - -పచార్జములశేకాక రూపము లేనికర్మ ముల. 

కును పరిశీ, క మములకును కలదో, గాయకుని గానము, . నటుని నాట్యము, 

బోధకుని? ప, న్యాయాధి పతియొక్క తీర్చు విదూప.కుని"నేర్చు మొద 

లగువానికి రూపము. లేకున్నను నవి మనకోరికలను చెజచేర్చు చున్నవి. 

అర్థమున కవండవలసిన ' "లక్షణము లన్నియు వాని కున్న మి. అవి 

మికలభ్యములు ; 5 వినిమయా క ములు; మూల్యము గలవి? శష్పైర్టిత 

ములు, పదార్థము లనుటకు బదుల సాభనమ లని చెప్పినయెడల "సిని: 

యక్క మొ త్తమును "లెక్క వేసీ ' కను(గొనవలసీనప్పుడు 'అందీలో' 

ర్యూపసహితను లను. “ధా న్యాదిప దార్థముల నేకాక రూపరహీతము లశ 

మెని. పేర్కొనిన గానము .లోనసకర్న, ములను: చేర్చుచుందుము 

(వివరములకు 6 శ ఆదాయము? 'అనువ్యాసమాను చదువునది)... 

అర్థమునుగజించినకా ప్రమ అర్థశాస్త్ర వ మని చెప్పక అర్థ 

పమయమున్ 'మనుష్యుని ప, పృవర్తన మెట్టేదో తెలుఫునది అర్థశాస్త్ర 

వము కాదు; అట్రివస్తువులయెడ ' మనుమ్యుం 'జెట్లు. చే 

_చున్నాడో అళనివర్తనమున ఎట్టిమార్చులు కలుగుచున్న పో, ఎట్టి 

మార్పులు కలిగిన బాగుగ నుండునో అనువివయములే ఇంద్రు వివరిం పం 

బడ్తుచున్నవి. 

దానియొక్క రూప ముగాని,.. అది. _యావారపచార్థ మగుటకు కార 

గము- గాన్వి” తది పండుటకు కావలని పిన పరిస్థితులు గాని” అర్థశాస్త్ర | 

మనం" 'దుండజేరవు. 'ఈవివరములు వ్యవసాయళో స్త్ర మనేందున్సు 

_ రస్వాయనశా ప్ర్రమునందును, ' "ఆ రోగ్యళ్యాస్త్రమునందును “ఉండును. 

-" శాన్యమన మిఠత్య ను నునులక్షుణ మండుటచే ' దానిని ' 'సళపాదీంచుట 

ప,వ _ర్లీంచు ; 

| ములో నిట్టివిధముగ నుండు నని నిన్ధారణము చేయటకు వీలు కలచా! 
సవ -ర్రించునా ? చేశేమును 

"ధాన్యము. అర్థవర్ణములోే. rae] 

“| 

“త్ర ర్థశా స్రుము-: ౫ 

. యందును : వినిమయము' జేయుటయందున్యు ఆనుభవిం చుబయ దును 

మనుష్య ప్ప పచ. -ర్రన సట్టిది' అనునచియే'' ఆర్థళ్యాస్త్రయన వివరింపయిడు. 

బట్టియు శిలతసపట్టియ చప్తమ్యన్?. 

| 
E 

- విషయము 

“కాదు... రగా త్రునున మనుష్య ప్రవర్త రసమును 

సర్వ | 
' వహించినవారు: అనధికారు. లగ్న పృ జలయెడల "నెట్లు: 

చున్నా గో, 

; తెలిసి కొనరగలీగియుందుము, ' 

' కార్యముల స్వభావము నూహించుటయందు. భన ' కుపచరించును, 
శాపము లన్నిటికిని గల యాసామాన్యథర్మము. అర్థశాస్ర్రమున 

'కుండుటచేత శాస్త్ర మనుజేరు దీనికి ' తగియున్నది! 

నన్నిటిని. అస్థనర్థమలో. చేర్చుటకు ' వీ లగును, ఇదియే. సంప్రదా ; సమర్థింప డు సిద్ధాంతము లెన్నియో .. 'యాన్నవిః 6 పదార్థముల 

యము. "కావున. “నొక దేశములో ఏంపేంట నుత త్తి యగు అర్థము యొక మితత్వమందు కలుగు తరతమ భావములను బట్టి వానిమాల్య 

| సింపరుడును ౨ 0 

వలే న్ సభనోనరక్యతుసు 

. వర్ల నీయరశ్రము మనువ్యు_ప్రవర్తి రనము గాని అర్థజాలము 

ప్రధానవిమయ 

నినశా్ర్రములు మటీకొన్ని . యున్నవి. . 'అధికారయ' 

పృవ-ర్జించు 
© a 5 

పృవర్తించు 

ముగ ౨ చేసికొ 

అట్ల: (ప్రజలు. "అధి సరులయెడల. నెట్టు" 

చున్నారో విమర్శించ శాస్త్రము. రాజ్యాంగళ్వాహ్ర్రము, . నీతిశాస్ర్ర 

ము భర రశాస్త్రమ సాం ఘీకళా సము. లోనగునవి _ యీవర్గములో, 

చేకినశ్నాస్త్రములా, వీనిలో నొక్కా_క్షథానియందు_ న్ 'క్కాకసందర్భ 

"మున మనుష్య డట్లు 

పేర. నిన పంచలక్షణములు నేన్ను శేదమనబద్డియే ఈశళ్యాస్త్రయులకు (ప త్ర త్యేకళ్వము కలుసరున్న ది. 

(సృవర్తి ంచునో వివరింప(బడును: _ ఈసందర్భ 

౫ అర్థశామ్రము శాన్ర్రుమాేో ; 

శా స్త్రయుయొక్క. యుఖోోచ్దేశయు సిద్ధాంతములను కొన్ని 

సందర్భ మునం దెట్టికార్యము సంభవించు ననియు, ఇట్టి పరిస్థితులయం 

దెట్టి 'శృలీతేము .కలుగు: ననియు నీద్ధాంతములసా హాయ్యమున మనము 

ఈజ్ఞానము భావిశకాలమున జరగంయగ౫ల 

ఇందులో 

మందు కలుగు భేదము లేర్చడుచున్నవి " అనునది యొకసిద్ధాంతము. 

(మితముగ నుండు ద్రవ్యకుతో నశేకపదార్థములను కొనవలసీవచ్చి 

నపుడు అధిక్రతమ. | పృయోజన మేవిధ మగు వినియోగమువలన . కోలు 

గునో, "ఆవిధమున నాద్రృవ్యము. పదార్థములను 'కానుటకయి వినియో 

.అనునద్ది,. మతీయొక ద్ధా్ధతము. ఇట్టిసిద్ధాంతముల 

యొక్కయు, వీని నుపపాదించుటకో కల్పింపంబడిన వాద ప్ర, తివాద 

మని... చెప ప్వుటకును హీశువు కలదు, ' ఈశాస్త్రములో విమర్శనీయ ముల, యొక్కయ్. సముదాయము అర్థశాస్త్రము. 

మగు విషయము మనుష్యునికి చాహ్యములుగ నుండు. వస్తువుల సభా | వా కాన్ని, అహా ప్రి గం రమలనివ యరున నేకు లొక | 

యాకేపణ చేయుచుంద్లురు, “మనుష్యుని ప్ర ప్రవర్తన మిట్టి సందర్భ 

| జకడు చ్రకౌర్తి ర్రించునట్లు మజేయికండు ప 

స్కవ.ర్తనము "మాటు 

దుండదా ? మనుష్య స్వభావము: చంచలము ఒకరి + స్యభౌవము 

“వలె ఇను లీయైొక్షరిస్న భవ. ముండద్దు. ఇంగ్లీ మ్నవారు. చ వర్తి ంచు. - 

నట్టు “భారతీయం గ ప్రకర్తింపరు] | "దరిద్రులవలె 'సనిపలున, 

పిటూకకోన' జై! గవట్టతపానులుస్సు ప్రన్వాచారపళాయనుల . 

సస్ప్రువక్తింపడు.' కావున 'మనుమ్య అకదజయెడ్డ. 

మ 



ఆఅర్థశాక్త్రమ 

ెల్లుసిద్ధాంత ముల చెన్సేర్పటుపరదలంచుట్ల:: సాహసము, అందువలననే. 

ఆంశ్లేయు లాంగ్గ దేశప పరిస్థితులను మనసున"... నుంచుకొని వ్రాసిన. 

అర్థశ్యాస్త్రమలోేని సిద్ధాంతములు ..చునదేశమునకు సరీపడుటలేదు. ? 

ఈయా తేపణములోని _సత్యాసక్యములను “మనము 'పరిశీలింపవలసి . 

యన్నది: 

(౧) ఈయా మేపణ సమంజస మైనయెడల నిది యొక్క. 

అర్థ కావ్రుమునశే కాక న 'విమర్శించు. రాజ్యాంగ 

శాస్త్రాది మానవళ్యాస్త్రము. లన్సి టికిని. 'తాశవలసియుండును, - ఇది 

అర్థళాస్త్రయయుక్క_ (వ్ర, ల్యేకలోేప పము కాంజూలదు. ఆలోచనయు . 

స్వేచ్చా ప్రవర్త ర్రనమును గల మనుష్యునిగుణించి చెప్పుళ్ళా స్త్ర యలకును | 

నిర్జీ వచు లగువానినిగుటీంచి విమర్శించు. చకృతిశాహ్రుములకున్కు జీవ 

మున్నను ఆలోచన. .శేని _ తక్కిినజీవవర్షమునుగుణించి : వివరించు 
జీవళాస్రృములకును గలభేదమును '” మాచించుటకుమూ త్రమే ఈ 

యా కేపణ ముపయోగించుచున్నదె. - =. 

(౨) 'మనుష్యులనుగుజించి మనము విమర్శించునపుడు మనకు 

గోచరీంచు - సక్య మెట్టిది? ఒకనికిని మతజీయొకనికిని “భేద మున్న 

దని 'తెలియుటమా త్ర, త, మె కాదు; కొన్ని. విషయములందు. భేద. 

మున్నను మజేకొన్నోటియందు. జకనికిని మణియొకనికిని విస్తార 

మగుసామ్య మున్న దనియు. మనకు "తెలియలలదు. కనుపడు భేదము 

సామ్యుముతో. గహాడిన భేదము గాని సామ్యవిరహిత నుగుభేదము 

కాదు. మనుష్య లండటికును వాంఛ లున్నవి 3 వాంఛలను నెజవేర్చు. 

ఒక్షశేవస్తువును గాక, 

 జేనినిగాని,. 

కలుగుట యం, ' 

కొనుట కందణికును అర్థము కావలసియమున్నది. 

పలువస్తువుల ఉకచుట. _అందటుక్టును 

కొంతవజు కనభవం కర్వాక. దానివై 

మజీయొకడాని “పె రాగము కలుసటయు మనుష్య... లందటికోను ' 

స్వఫోవము. ' కావలసీన దానిని సంపాదించుటకై . కష్టపడుట్క కష్ట 

మునకు తగిన ఫలమును సంపాదింపంగోరుట్న “ఫలము లేనపుడు కష్ట 

'పడుట కిన పడక 'పోవుట్క "జీర మాడుట కొనందలంచిన ఫ్రశు తొక 

ధరను. ఆమ్మందలంచినపుడు. అధికమగ్గుఫరను, కోరుట .లోనగు విస. 

 యములందు ! ఒకనికినిి మణీయొకనిక్షిని. భేదము. కన్సిషీ ంపదు. "ఇట్టి: 

సహజము; ఫ్ 

విరొగము 

సామాన్యధర,న ముల 'ననుసరించియే అర్థళ్నాస్ర్రక ర్త ర్తలం తమని సిద్ధాంతము. 

లను సమరీ ంచుచున్నారు.. 
క థి 

(3) ఇంగ్లీ షువారి పరిస్థితుల. శన్వయింధ్లెడీ అర్థళా ప్రసిద్ధం 

తములు మనపరిస్థితుల కన్వయిం పకపోవచ్చును. కాని పెని. చెప్పినట్లు ; 

“అన్ని వివమయములందును మనము ఇంగ్నీ షువారీకం కొను పాళ్చాత్తు; స్ధల: 

కం కును భిన్నులము కాము. వారును. మనమును. మానవజాతిలో చేరిన 

పార మగుటచే వారికిని మనకును,  స్తాద్భశ్యముకూడ నున్నది, ఇట్టి. 

సాదృశ్యము. నాధారముగం చేసికొని. ఏర్పటు పంబడిన సిద్ధాంతము 

లన్నియు. ఆ దేశములకువలె మన చేశమునక్రును ' వర్తించును, ry సిద్ధాంత 

ముల వినయమున ఇట్టి సాదృశ్యము లేదని నునము బుజువు చేయం 

గలమా ' అట్టివానిని మనము విడనాడి . .మునపరిస్థికుల కన్యయించు - 

క 

లోనన సాధనములు 

౭కి 

వానిని మన .. మేక్చటుచుకినవచ్చును. "కావున పెని “పీరొ_నిన 

ఆ కేపణములోని లోపొలోపములను నిర ర్ల యిం చునపుడు ఆర్థశ్నాస్త్ర 

ములో ని సిద్దాంతము లన్నియు నొక్క_జాలిలోే చేరినది కా నియా, 

వానిలో నసేకములు మానవు లందజణలో6గల సాద్భశ్యములమాలమున 

నేర్చడిన పనియు మనము తలం దుచుండవలయాను, 

(ఈ ఇట్టి. విపేశన చేయనిప క్షమున భరతఖండమున. కంత 

కును వర్తించు. అర్థకాప్రు ముకటి యున్న దని నిరూపించుటయు 

శక్య ముకాదుగదా * గ్ భరతఖండమున ముప్పదిమైదుకోట్లమంది మనుష్యు 

| లున్నారు, వీ రందటుమా త్ర త్రము ఒక్క_కే సృభావము కలవారా. [3 

ఫ్దిలో వర్షము, జాతి ఆబౌరము, నీత్రి లోను విసయములనుబట్టి 

పరస్పర భేదములు లేవా? ఒకరాన్హ్ర్రములోని . పరిస్థితులకును, నుతి 

యొరా స్వ ములోని పరిస్థితులకును వ్యత్యాస ముండుట లేదా? ఇట్టి 
ప్రై 

సందర్భమున . భారత దేశమున కోంతేకును వర్తించు అర్థశ్మాస్త్రము 

సాధ్యమా ? కావున మనుష్యులలో శేదములతోపాటు సాదృశ్యము 

లును. ఉన్నవి గనుక అందటకును వ ర్రించు అర్థశాస్త్ర సిద్ధాంత ముల 

ేర్పజుచుటకు కీలు కల దనుటబో విపృతిప ర్తి త్రి తదు. 

(4) అర్థవిమయమున_ మను ష్యుని చర్యలయందు సామాన్య 

ధర్మము లచేకము లున్న వని బుజువుపజు చుటకు సాధనము లేక 

ములు ' కలవు, మనువ్యునిస్వ భావమును పరిశీలించు మానసిక 

శాస్త్రము. అభిప్రాయ భేదము లున్నప్పు _డందలి సిద్ధాంతమును... 

(గ్రృహింపంజేయు తర్క_శా్త్రము నన. అందజయొక్కయనుభవము 

"పెక్రపు_ గలవు, ఇదిగాక ఇట్టివిన యములను 

నిర్ణయించుటడై ప్ర'ల్యేకముగ లెక్క. లనేకములం. ( Statistics ) 

తయారుచేయంబడుచున్న వి. ఎగుమతులు, దిగుమతులు, - పదార్భముల 

ధరలు, ధరల ననుసరించి విక్ర యముచేయు మొ త్త ములు, కూలివోం డ్ 

వేతనములు, వేతనములు... మాతేనపుడు కూలివాండ డృసంఖ్యలాో కలుసు 

చుండు మార్పులు, కుటుంబముల ఆదాయము ఆదాయవినియాగము, 

గృహస్థుల జమూఖర్బులు - లోనగు లెక కాలను ప్రతి దేశమందును 

నీకాలమున సమకహర్చుచున్నారు. మన దేశమందుహాడ సోనిట్టైప పృయత్న 

ములు జరగుచున్నవి. వీనిని. :తగురీతిని విమర్శిం చిన యెడల ఏయే ' 

(ప్ర, దేశములం దలిమనుష్యు లెళ్లైట్లు, పృవరి ర్రించుచున్నారో. తెలీసికొను 

టకు సాధ్య. మగుచుండును. ' కానన అర్థశ్యా స్త్ర సీర్ధాంతములు. నిరా 

ధారములు కౌ వనియా, ఖచితముగ కూరి లెక్కించుటకు అనువైన 

విషయముల సాహాయ్యమున చేర్చడిన వనియు చెప్పవచ్చును. 

(౬) దీనినిబట్టి అర్థశాస్త్రము సంపూర్ణ తను "చెందిన దనియు, 

"అందులో లోజములు తే పనియు చెప్పుట కెవ్వరును సాహనీంపరు, 

ఏళ్యా స్ర్రమునుగుణించియు 'ఇట్లు "చెప్పుటకు వీలు... లేదు, మానవుని 

అనుభవమును ప్రుజ్ఞయు. శపరియినకొలందియు. ఒకప్పుడు. గోచరింపని 

సత్యములు మజీయొకష్పు . డతనికి గోచరీంచును. సాంఘీక పరిస్థితుల 

యందు మూర్పులు కలుగుటచే నూతనసిదాంతముల శర్చజుపవలని 



లోలోర 

వచ్చును. కావున తక్కినశా (మ్రాములవలె అర్థశాస్త్రము సయితేము 

కాలోచితముగ నూర్చును ప సపరికానుమును గాంచుచున్న ది, 

మూలవ్యవస్థ సలు 3 

వస్తుత కాలమునందు మనుష్యుని ఆరీ ర్ చర్య కంతకును కొన్ని 

న్యవస్థ స్థలం పునాదు లైయున్నవి. వీని నటేపరించియే అతండు తన 

ప్రనోర్తనమును చక్క_ంబెట్టుకొ నుచున్నాండు. ఇవి కొంచబవిపయ 

మునను కొన్ని ప దార్భయులవినయమునను కొన్నిసందర్భములందును 

మాత్ర, చే కోక అందజవివయమునను, అన్ని పదార్థములవిసు య 

ముసన్వు అన్ని సందర్శృములందును పర్తిం చునట్టివి యగుటచేత అర్థిక | 14 

భనననున కివి మూలాధారము లని చెప్పందగియున్నవి, 

(౧) వీనిలో మొదటిది రాజ్యాంగవ్యవస్థ. ర*జకీ య ముగ 

సృపంచ మంతయు నొక్క పృభుక్వముయొక్క్ల అదీనమం దుండక 

పలు ప్ర భుత్వముల యసీనమం దున్నది. ఒక్క ప సృ భుత్వ మునకు 

లోంటడియుండు భూ భాగమునకు రాష్త్రను (రాజ్యము) అని పేరు. 

అందు నివసించుజనులథ (ప పుడొసముదాయము ( Political Commu- 

wity అని పేగు, మనుష్యుల. భో నొకా్క_క్కు_(ఢును అట్టి రా నము 

లలో చీడేని నొకదానికి చెంద్యి అట్టి చవృజాసముదాయములోే నొక 

వ్య క్తిగ నున్నాండు, ఈసంబంధము అకని ఆర్టీ కవ్యవ హారములలో 

కన్ని టికి సహా కారీగను కొన్నిటికి ప్ర, ప,తిబంధకముగను ఉన్నది, 

తసకుంగల సమగ స్థ్ట్రమును మూలిగనముసా వినియోగించి ఎక్కవ లాభ 

మును తెచ్చుప హ్ర్ధ ములను మిక్కిలి యనుకూలమగు ప్ర, దేశమున 

నుర్చల్లి చేయుబపను, అనుభాలమచచోట వానినివి క క్రయిరచుబకోను, 

రనళు నచ్చిన అదాయమును వని మోగింది మం: దిపచార్థములను మొక 

దొరకు నోట కొనుటకును . ఎప్ప తిమునుమ్యు (డును. కోరుచుండును, 

ఆర్థికవిన యచున నిదిరే తగినమార్హము, దీని కంతక్రును నతిండు 

న్వేచ్చానుపార ము? విసారింపంగల్మ ప్ప వశ ముండవ లెను. మనుసు 

జేదియోా యొకర వ్ర మునకు ఇెందినవాం డగుటచేత చానిలాగేని ప ప్రదేశ: 

ముం దంతటను నట్టి వ్యాపార ములకై యతడు విచ్చలవిడిగ సంచ, 

కం దుట కనకాళ మేర్పడుచుండును. భారతీయుల మగు మన మంద 

జలమును స్కస్తుతీ కాలమున నొక్క పృభుత్వమునశ్త లోలాడ్రి. ఒక్క 

రా ష్ట్ర యున ఏంటే నివసీంచువార మైనందున భరకఖండనుం చెచ్చట 

"నిర్క్రు_వవసతు లున్న వని మనకు తోంచునో అచ్చటికి మనము బెల్లి 
వ్యవసాయమునో వ్యాపారమునో మడేని వృత్త్యంఠతరమునో నీక 

రించి వీస్తారలాభమా సంపాదింపవచ్చును ఆంధ, చేళమునం దే యుండ 

వలె ననునిర్భంధయు లేదు. మనము కయారుచేస సీన సామానులను బొం. 

బాయికో పంజాబునకో మణియుకభాగమునకో పంపి వల నచోటు 

లందు వానిని విక్తయించుట కవకాశ మున్నది. భారతీయు లనెడి 

పుజౌ 
మునసంబంధులు నని చెప్పుక్రొ నందగినవారు కొంద అుండుటయు, మన 

+ ముల్చ్క్తి వసీనవ స్తువుల నభిమానముతో శాన సీద్ధపడువారు కొంది 

జాసముదాయమున మనము చేరియుంకుటచేత “నున దేళముచారు 

అర్థశా స్త్రము 

లఖించుటయు 'పంభవించుచున్న ది. ఆర్టీ కముగ మనము జరపువర్థవవో 

రములం దితరు లెట్టియ్ కృ్యమముల నైనను చేసినపుడు అట్రైవా నివలన 

నుండి మనల రక్షించుటకపను మనకు కావలసీన సదుపొయములను మజి 

కొన్నిటిని చేయుటకును ప్రుభుత్వభువా కున్నారు. రాష్ట్రములో 
(ఆ 

కొండటు ధనికులుగను కొందణు డరిద్రులుగను ఉన్నను అందటును 
ఒక్క (ప్రజాసముదాయములోని వారే యగుటచేతను పరస్పర 
సాహాయ్య ము 'గాంచుట కనకాళ మున్న దె, ధనికులపెని "హెచ్చు 

పన్నులను విధించి దరిద్రుల సౌఖ్య ముకి కె అ దృవ్యమును 

(స్కభుత్వము వారు ఖర్చు సెట్టుచుందురు, ఏకాక్షి గాక సమష్టి కుటుం 

బకులో నుండుటచేత మనుష్యున కెట్లు సౌఖ్యము కలంగుచుండునో 

యస్తే స సే కరా స్త్ర మున నుండు చేత, ఆర్థికముగ నట్టిలాభము 
చేసారుచుండును. ఇట్టిసదుపాయము లుంకునను నమ్మకము గలియే 

(పృతిమనుష్యు(డును తనవ్యవహారములను. చేసికానుచున్నా (డు. దేశ 

మున కంతళ్లును లాభము సమహర్చుటశై ప (ప్కభుత్వమువా రొకని 

శేచెన నిర, ప్రంధమును కలిగెంచినయెడల తట్టెనిర్టోంధయులకు నిరసింపక 

వాని ననుసరిం చియే యళత6కు తీనపనులను చక్కంబెట్టుకొను 

చున్నాండు. శాష్ట్రీయప్ర జాసమదాయములోే CN నొకవ్యక్తి 

యను నివయమున దున సునం దెడుకొని దానిమూలమున కలుగ 

లాభనహ్థ్య ముల ననుభవింప సిద్ధపడి (ప్కతిమనుష్యుండును మెల6ంగవలసీ 

యున్న ది, 

పన స్తుత కాలపు రాజ్యాంగవ్య "స్ట కొన్నివిధముల మన ఆర్థిక 

పవృ త్రిని నిరోధిం చునట్టిదిగ పరి? ఇమిరచుచున్న ది. గతించిన నూటు 

నూటరేంబదిసం వత్సరములనుండి వేగముగ ర్త యాణను చేయుటకు 

వీలగు సౌకగ్యములు వృద్ధి యసటచేత ఆర్థికముగ ప్ర ప పంచ మంతయు 

నొక్క_సమష్టైకటుంబమగి మాణేన దని ఒక చేశ 

మునకు మజీయొక చేళశముతో వాష్ట్రపాఠరవిషయమున సన్నిహిత సంబం 

ధము కలిగినది. మనము పండించు స్ప త్తి నూనెగింజలు 

ర్త 

చెప్పవచ్చును, 

జనుము 

సుగంధ దృవ్యమయులు మొదలగువానిని అధికములగు ఖరీదు లీచ్చి 

క్రానువారు మనబదేశీములోనివారు కోరు 5 జపాను, జర ర్శన్కీ ఇంగ్లండు 

మొదలగు 'దేశములవారు వీనిని కొనినంగాని మనరై తులకు తసలాభము 

రాంజూలదు, ' మనకు కావలసేనయం ంత్రపుసామానులు, వస్త్రములు, 

కొౌసుధములు లోనగునవి ఇతర బేశములనుండి రావలసియున్న ది. 

నాకె మగు. న్యస్త యులను మనము తయారు చేయనే రినయెడల 

నందులకు కావలసి న చపళి తి మనబేశమున దొరకుట లేదు; ఈజిస్టు 

మొదలగు విచేశములనుండి శావలసియున్న ది, ఈరాకపోకల. ఇట్టి 

యాటం౦కోము నంభవించినను ఆర్థికముగ మనకు నస్ట్రము కలుసను, 

ప్రపంచ మంతయు నొక్కు ప (ప్కభుత్వమువారి యధీనమం దుండక 

భిన్న భిన్న రా చ ములుగ విభ క్ష మైయుండుటవలన నిట్టియాటంకము 

లెన్నియో కలుగుచున్నవి, ప్ర పతిరొ శ్ర మందలివారును ముకు వచ్చు 

తా తాహ్రాలీకలాభము'నే 'ప్రభానాంమన. భొవించుచు ఇకరరాష్ర 



ఆ్రగ్గశ్రా ర్భళ 

ములకు కోలుగునహ్ట్య మును పరిశీలింపకున్నారు. ' సుంకముల నధికము | 
చేసియు, నాకేముల మౌరకపురేటును ప్రతిదినము మార్చియ్ము ఇతర 

_దేశళీములనుండి తవు దేశమునకు రాందలంచుకాలీవాం డ్ర్ నిరోధము 
కలిగించియు త్ర $ మరాళ మున నల్పజన'స సంఖ్య యున్నను శూన్య 

ప్రదేశము. లశేకము లున్నను ఇతరరాష్ట్ట్రవా సులు ఆప (వ, దేశములలో 

నివాసము లేర్చణఎచుకొని అర్ ర్చ శ్తి తిని జేయయలయసయొడల నట్టి 

వారిని రాకుండరజే సియు జనులు స్వలాభమును చూచికొనుట సర్వ 
సాధారణ మెనది, ఇంతకంశు దారుణ మ;సమహోపద్కవము మలి 

యొకటి కలదు, ఆాసేకరా స్ట ములు పృపంచమం దుండుటవేతను, 

వానికి పరస్పర ద్వే ప.ము విశేషముగ నుండుటశచేతను, ప్రతిరాశ్ట్ర, 

మును యుద్ధసన్నా హాము చేయవలసియున్న ది, ఏ౯కేయు కస్టపడి 
సే జలు సంపాదించినధనములో చాలఖఫభాగము సైన్యములకును నౌకా 

దళ్గములకున ఆకా భవిమానములకును ,నుందుగుం డుసామానులకును ఖర్చు 
"పెట్టవలసి వచ్చుచున్నది. ఏదైన నొక యుద్ధము సంభవించినయెడల 

నొక్క_నిమిమములాో పట్టణములు పల్లెలు 'ఏెనాకము గాంచుటయు, 

ఎంత కాలముననుం జము ఛేర్చియుంచిన 

నద్భశ్యము లగు!యు సంభవించుచున్న ది, ఆర్థికస్టితిచే నక 

టిగ నుండవలసిన పృపంచము రాజకీయస్టితిచే భిన్న భిన్న మ 

అర్థవి నాశము తప్పకున్నది, 

'లెవషియు లేవు. కావున వ్ర ప్ర 

పరి శ్రమమువే. ఆముద్ధములం దుప పయోగించుపదార్థముల నుత్స త్తి 

చేయవలసిన ఆవశ్యకము ' కలంగుచున్న ది, రాజ్యాంగవ్యవస్థలం మాటి 

ఇట్టి చిక్కులు. రా పుమా సినయెడల నీపరి శ, నమ మంతయు దారి 

భనరాసు లన్నియు 

మణటకేక 

ఇట్టినివ మనితి అంతరించునూచన 

ప,తిరా వ్వ మందలీ ,ప,జలును తమ 

వ్యవస్థల నాక వరుతం వియున్న దనువిపషయము స్పష్ట మగుచున్నది. 

మనుష్యుడును. ౫ తాను సంపాదిం చినట్టెసియా 
A 

చెని 6 స్వత్యము” (లేక “్వామ్యము) 

వినియోగము సయితేము చేయుటకును అధికారము కలదు 

కంక నధికముగు ఆ సిని ఎవండును సం పొడింప (గూడదను నిర్భంధము 

“శేదు. లకాధికారి కావచ్చును కోటీశ్వరుండు కావచ్చును; కతకోటీ 

శ్వరుండు కావచ్చును. ప్కభుత్వమువారు 

'కం కును నధికముగ 'నెవ్వలడైన సంపాదించుట శెట్టి యాటంకమును లేదు. దర్శిద్రు ల”నిక లుండయగా ఒకరిద్దణు ఆ కోటీ్టద లుండుట మంచి. 

"9 
యేంశములందు. సంభూక్ల ము కాక తని నున్నను. మొ త్తమ 

ద్ర 
బాధ త్టటకును, ఇప్పటికం పె పదెరె టఫ్సమగు సుఖమును సామాన్య 

జనులు సత మనుభవించునటు చేయుటకును వినియోగింప వీలగును, | నిరోధించునది కాదు. 'దీనిమాలమున మనుష్యుని శలివికేటలు విక 

| | , | , - సించి వృద్ధి యగుట కవకాశ మేర్చడి ధనోత్ప త్తి అధిక మగుచున్నదిె, 

కావున మున ఆర్థికవ్యవహార మంతయు మన రాజ్యాంగ యవ 
అర్జ సమంే కాక వ్యయము 

ఇంత 

సంపాదించు ' ద్రవ్యము | నివసీ ంచ్యుప్క పపం చమందలీ పరిస్థితుల విమర్శించుటయే 

అర్థక్యాస్రుక క్ర రలపని. 

—_ 

మో6ద దానికి నిర్భ్సంధములు చాల తక్కు.వగ నుండుటచేత ఇ నుత 
pn] 

కాలఫు వ్యవస్థలలో నీహాక్కు_ ప్రధాన “మన దని చెప్పవచ్చును, 

కాని యిట్టి హకు[ను నిరసించుమహనీయు లేకర లు న్నారు. 
ఆస్తిపై హక్కు_ వ్య క్రీయందుంగాక (పుజాసముదాయమం డుం కవల 
యు నని వాదించువా రున్నారు, పాళ్చాత్త ర్ట (పృపంచము నిపుడు 
ఊంచ చున్న యాద్యమములకును విస్తవములకును నిదియీ కారణము. 
పదునై దుకోట్లు | ప్రజలగల రషియా డేశమం డెట్టివాకు._ ను రడ్జుచేస్మి 
సాముదాయిక ("సమష్టి ఫ్రీ) మస పహాక్క్కును స్థాపించి సమవాదిప 

వారు ( Communists ) తమ 

కము 

ఒస్కభుత్వ మును నెలకాల్సి పరిపాలిం 

చుచున్నారు (వివరములకు * ఆ స్టి 
వాష్ట్రసములను చూడనగును ), 

ఈ సమవాదిప కము ఆను 

(3) మాలవ్య వస్థలలో మూంజవది 6 ఆర్థిక స్వాతం క్క న్ధ్రయు. 3 
అర్థము నారీ ర్పించుటయందును, అందుకై వినిఫవృత్తుల నవలందబించుకు 

యందును, ఆర్తి ంచిన ద (ద్రవ్యమును ఖర్చు పెట్టుటయందును మనుష్యున 

కీకాలమున స్వాతంత్ర § మున్నది. సీవృ శ్రి త్తియందై నను ఎవరై నను 
ప ప్రవేశింపవచ్చును. వర్త ర 'భెదములనుబళ్టి కాని జాతి భేవములను బట్టికాని 
యిజ్జివ్భ త్తి త్రి నిట్టివారు స్వీక రింపవలయు ననునిర్బంభము లేదు, స్వశక్తి 
నాభారము చేసికొని ఇష్టము వచ్చి నవృత్తి త్రీలో ఇష్ట్రమువచ్చినవాండు 
(ప్ర వేశింపవచ్చును. దీనికి సంబంధించిన నియమములు కొన్ని 
యున్నను అవి దీనిని బలపటుచునియామములు గాని నిరోధించు నియ 
మములు కావు, ఆయాపరీ క లలో కృళార్ధ లై లె నవారు తప్ప తక్కిన 

1 వా రెవ్వరును న్యాయవాదివ్భ శ్రి dB = వై ద్యవృ శ్రి త్రి మొదల వానియందు 

ప్ర వేళింప6ంగూడ దనునియను మిట్టి దే. సామర్ల ర్య మున్నదో లేదో 

కరః పిక్రానుకు కిదియొక యుపాయము కాని సామర్థ్య మున్న వారిని 

చేయుటయందును. ప్రతి వ్యక్తికిని 
స్వాతం త్ర త్య మున్నది. తన యాదాయము ఉరీకిగ ఇ ఖర్చు “పెట్టినను 

(౨) మూ లవ్యవస్థలలో 'శెండవది 6 ఆనీ స్త్ హక్కు ' . ప్రతి అడ్డుపెట్టునా శెవ్వరును లేరు, 

క్ర ముమార్ల మున తనక్షు ' 

అన్నము మాని కాఫీ శ 

సను గ్రంథముల మాని వస్త్రములు క్రొనిననుు పిల్ల లను చదివించకు 

మాని. పీనీమాలను చూచినను ఎట్టినిరోధమును లేధు. పొరుగు వాడు 

కలిగియున్నాడు. సీనిము.లమున నతని కాయాలి విక్రయించుట 

కును దానము “చేయుటకును అనుభవిం దుటక్రును, నిం శెట్టీవిధమైన 

కట్టుకొ నుక గుడ్డయు తిను కన్న మును నిలుచుటకో నీశయు లేక 

కోదనము చేయారున్నను తాను. శాచకీవితో విశాలభవనములందు 
నివాసము వేయుచు బహువిధభత్యు భోజ్య ముల ననుభవించుచు 

ఎన్నికలయందు ద చువ్యము ఖర్చు చె పెట్టుచు, మోటారుకారులం దూతం 

గుచు నుండవచ్చును. ఇదియే ఆరి ర్లీ కస్వాతం త తృ్యీము, ఇట్టివ్య క్తులంక్లీ 

యశ స్తుత కాల a 

(౪) అర్థశాస్త్రము సౌధనవినిమోగళా,స్త్రము 3 కోర 
| దగిన పురుసౌర్థము లేకము లగుటం బట్టియు వానిని సాధించుట కై 

కానలసినసాధనములు .. షొతేములుగ . నుండుటం బట్టియు అర్థశాస్త్ర 



"మునకు ప్రాధాన్యము కలుగుచున్నది. 

నంతవజుకు అర్థము లన్నియు 'సమకూరువిధమున వినియోగింపవలస్ 

యున్నది, ఒక్కో దానినిమి శ్ర తము వానిని అధికముగ వాడినయెడల 

నుటీయొకడానినిమి త్రము వాడుటక్రు సాధనములు _ చాలకపోవును, 

కొన్నిపట్టుణములందు నీళ్లు సయితము అర్థవర్గమునందు చేరియున్నవి, 

చాల మితముగ నుండుటచేత డ బ్బిచ్చీనం గాని ఆనీళ్లు దొరకుట లేదు, 

నీళ్లు వంటక్కు స్నానమునకు బట్ట లుతుకుటక్కు గదులను కడుగు టకు, 

"పెరటిలో నిమొక్క_లం బెంచుటకు కావలసియు న్ని. నీళ్ళ మాలయున 

సాధింపవలసిన అర్థము లెనేకములు, స్నానమునకై. అధికముగ నీళ్ళను 

వాడినయెడల బట లుకుకుట లోనగువానికి కావలసినన్నినీ కుండవు; 

బట్టలనై ఎక్క్కువగ నుపయోగెం చినయెడల స్నానమునకు మొక్కల. | 

చెంచుటకను. కావలసినంతనీరు లేకపోవచ్చును, ఇట్టి సందర్భమున 

_అన్నిషనులకును కావలసీనవిధమున నీళ్ళను _వినియోగపటుపవలసీ 

యున్నది: అట్టివిధమును కసంొనుటయే. అర్భశ్నాస్త్రమందు చేయం 

బకువిచార ము, ఎట్టి వినియో గమువలన సాధనములు వ్యర్థము గాక్క 

'అధికతమమగు సము నిచ్చును 1 

అవసర మైనదానికం కె నధికముగ వాడుటయే వ్యర్థము చేయుట. 

 కోలుగరోల పయో జనము తక్కు_పమొ. త్త త్రమును వి నిరా గించుటవలన 
wy 

కలుగనున్నను అందుకై ఎక్కు_వమొ త్త తమును వినియోగము చయుటరయ్ 

.వ్యర్థత యొక్క లక్షణము, ఇందుమూలమున రెండువిధములగు నష్ట ములు 

సంభవించుచున్న ఏ. జేనీకై ఖర్చు పెట్టుచున్నా మో అది ఖర్చునకు 

తగిన ఫలము నియ్యకపోవుట్కు మటియొకచానికై కావలసినంత ఖర్చు: 

“పట్టుటకు వీలు లేకపోవుట అనునవియే యీనష్థ్రములు, రూపాయ 

ఖర్చు "పెట్టవలసినచోట శెంకుషా పాయలను ఖర్చు "పెట్టుటవలన కలుగు 

నష్ట్రము 'లిట్రిన యని స్వానుభ్వముబే నందజుకును తెలియుచున్నది, 

| మనము సాధింపవలసిన అర్థ మొక్క_టి యే యగునపుడును అందుల కై 

కావలసిన సాధనము లమితములుగ నుండునపుడును అర్థశాస్త్ర 

పృసక్తి యే యుండదు, అట్లు గాక సాధింపవలసినయర్థములు ' "పెక్కు 

సాధించుటకు కావలేసీనసాధన ములు 
(ప్ర 

"అ లె యున్నప్పుడును, వాని నీ 

మిత ములుగ నుండునపుడును వానిని వ్యర్థపుచ్చక వినిమోగిరపవలసిన 

మొకటి యాపళ్యక మైనది. తాము వ్రాయు | శ్ మమును శెలుపుశ్యాస్త్ర 

గ్రంథమనక అర్థశాస్త్ర మని ఉరు పెట్టి అందులో మనుష్యునిక 

సంబంధిం చినవివిధసీవ. యముల నన్నిటిని. వివరించు గ గృంథక ర ర లేకు 

లున్నారు. ఇట్లు చేయుట పొరపాటు, అర్థశాస్త్రము. సాధన 

. వినిమయోగళా ప్ర మను సత్యమును మజవళసాడదు." 

అనేకులు సీనిని గ హీంపక్క ఈణాస్త్రచుననుండి ప్ర 
WU 

నటించి.  వివరించుశ్నాహ్ర్ర - మనియు, దీనికంటే. నుత్క్భస్థ్రమగు 

" _కాత్రుకు వేతోకటి లేదనియు . దీని. నతిమ్మాత్రయాగ 

ఉన్న సాధనములను వీలగు 

అనుసకు'స్య యే ల రీ కసమస్య, 

ప యాజనాంతెరే 

ముల నపేక్షీంచుచు అట్టివి లఖభింపనఫుడు దీనిని ఖండించుచుందురు. 

మజీక్రాందణు వహికసౌఖ్యమన కంతకును మూలాధారమగు' ధనమును | శక ఇట్టినిక్ణయమందు అర్థశాస్త్ర సాహాయ్య ము | కోరందగినది కాదు, 

ఇదిగాక నీనినిగణేంచి అభి ఐన. కలిగినపుడు. ఈేదమల " 

భు ప్రశంసించు 46 

అర్హ శాస్ర ము pp 12. 

చుందురు, కొని ' ఇట్టి ఖండనమండనముల శెట్టి యవకోశీమును' లేదని 

మనము “తెలీసిక్రొ నవ'లెను, Wr . 

పుడషుండు సాధింపందగినయర్థము లివి యని నిర్రారణము. / 

చేయుట , అర్థశ్నాప్ర్రమయొక్క పని “కాదు, అతడు స్వీకరించు. ఆ ఆద 

ర్మములలో నిట్టిన యు త్తనమము లనియు, నిట్టివి యధమము లనియు 

విభాగము చేయుటయు నీశ్నాస్త్రము నుద్దేశమ కాదు. అర్థార్థ నము 

మంచి దని కాని చెడ్డదనికాని. శెప్పుటకు. సకద్యాత్రనారులు 3 సాహ 

సింపరు, మనుమ్యండు కోర 6చగినది అర్థమా 1 ధర్మ మూ? విశ్రాంతి 

యా? పరిశ శ్రీము్హా * గ వస్తుసాందర్యమౌా * జ్ వస్తువుల ' చౌక (దనమా + 

పౌరుపో శే పేలను. కింంసాత తృళమ'సచున్న కూ తమా. "ల్రేక్ర సర్వ 

మూ సవా థా తృూ స్వరాజ్యమా * అధి నివేశ లోస్వాతం శ్ర్యమా ? 

మానవసమత్వమా ¥ అసమత్వమా * అను వివిధములగు 'వాంఛనీయముల 

లోని సుగుణదుర్షుణములను పరీకీంచి గమ్య ' మిది యిన్ని ' నిరూపించు 

టుక్రు ఈళ్యాస్తు 'సేర్చడ లేదు, గమ్య మిది . యని . స్టీరపడినత ర్వాత 

దానిని చెందుటకు 'కావలసినమార్లముల వికర్క మే అర్థశాస్త్ర నుం 

దుండును. ఇది * గమ్యము ల సణించియు,  సాధ్యయుల గుటిం 

చియు వివరించుశ్నాస్త్రముగాక * గతుల ఏను గుటించియు :* సాధ 

నము *ల గుటీంచియు విమర్శించునట్టిది. * గమ్యము *ల ల గుటించిన జ్ఞాన 

మును సంపాదింప(గోలువారీ కీళాస్త్ర ముపచరింపదు, 

అర్థశాస్ర్రకారులు సాధనములను సటీంచిమ్మాత్ర తము చెప్పుట 

కును సాధింపవలసినట్టివియు సాధింపందగినట్టివియు స నాదర్శము 

లనుగుణీం చి 'ఇెప్పకపోవుటకును "కారణములు కలవు, మంచి వెడ్డలను, 

పరమార్థములను నిర్ణయించుటకు అర్థశ్నస్ర్రజ్ఞున మొక్క..టి ఛౌలదు. 

ఇవి ఆర్థీకన్యూత్రు త ముల సొహోయ్యమున మా శ్ cy పరిష్క_రింప (దగిన 

విషయములు కావు. వీనిమాూలమున ఆర్థికనష్ట్రమ కలిగినను అట్టినష్ట 

మును గమనింపక వీనిని సాధింపవలసియుండును, "స్నానమునకు 

కావలసి: న నీళ్లు తక్కవ. యస నని పెరటిలో ముక సలు నాటుట 

మానువారు కొంద అుందురు 3 నుజీకా దలు స్నానమును మా'నెదరు 

గాని మొక్కలను. పంచుట మానరు, కంటి కింపగు.. పున 

ములతో నిరడియుండు "మొక్కలు ముఖ్యమా? రోజునకు శెండు 

పర్యాయములు స్నానము. చేయుట. ముఖ్యమా క శెంను దినీముల 

కోకమామైన నింటిలోనిగదుల. చెల్ల కడుగుట ముఖ్యమా * అని నిర్ణ 

యించుటలో నొక్కొకరి మనోభావ మొక్క_కరీతిగ నుండును. 

ఇందులో ననరిభావము ప్రశంసనీయమో శచప్పుటయందు జలము 

యొక్క 'మితత్వ మొక్కటే "మాత్ర, మే పరిశీలింపందగినది కాదు, 

అర్థశా్త్రముమూలమున కలునప్ర రమోజన మట్టికి మొనను ఒక్కొక్క రొక్కొ_కటి వాంఛనీంస మని యనుక్రొ నుట క్రిడియొక్క 

టియే . కారణము కాదు, దీనిన్సే . కారణముగ చేసికొని శుభ్రత. 

ఫోందళ్యదృళ్యములం వళ్ళ + 'లోనగువానిని విడనాడుట తీగదు, తొందు 



అర్థశా స్త్రము 
మూల్య మునుబట్టి తరతమ భేదమును నిర్ణయించుట అర్థశాస్త్ర లకు. 

ఇము, మం ది చెడ్డలకుం గల భేదమును. “మాల్యమనుబట్ట నిక్షయింపం 

జాలము, చెలగలప దార్థములు మంచి వనియు, ' తక్కవ చెలగలవి 

నుంచివికా .వనిదయు చెప్పరాదు. 'ఒజకబిం చెండు, శుభ్ర మగునీళ్లు కానీకి. 

లభించుచుండ జఒకబిందెండు - కల్లునకు ' ఆెండుమూ౭ండురూపాయల 

రియ్యవలెనుగదా 2. 

-పకమార్థయలు నిళ్ళికమ లై లై నపిమ్మట"ే 'అర్థశ్మాప్ర్రకారులపని 

ప్రారంభ నగుమన్న ది. పరమార్థము  లిట్టివి నున్న ప్పుడు అర్థవర్ష 

మలోని సాధనములలో చెట్టికూడ్డులు కలుగును? ఎట్టివాని నధ్ధిక ముగ 

నుల్చత్తి త్రి చేయుదురు? ఎట్టివానికి మూల్యము హె “దనన! వేనికి 

తగును? ఎవరీ ఆడాయములు పెంపొందును* ఎవరివి శయ చెందును? 

" 2 ఎట్టిప పదార్థములకై. (సృజలు ఖర్చు "పెట్టుచుందురు! వేని"కై పృభక్యము 

వకు ఖర్చు పె ప్రైదరు ?) అను. వివయములను అర్థశా ప్రక క్ర రలు 

వినుర్శింతురు. ప్రజలయందు పౌరుసుమును, కార్యో శ్యాహమును, 

స్వార్థ త్యాగమును, దేశాభిమానమును వృద్ధి యగు ఏకు యుద్ధము లుండ 

వలయు ననునమకము "దేశమందు నాయటుకొనిన నప్పుడు ఇదె ప్రశంస 

నీయమా గర రమా? అను వివాదముతో అర్జకాహ్రమునక ఫే సంబం 

భము లేదు, ” యుద్ధరంగనుందలి విజయ మను సరమార్థమును సాధించు 

టకు ఫీరరగులు, “సందు, గుండు విమ వాయువులు, శస్త్రములు, 

నౌకలు ఆకాశయానములు, జలాంతేర్థాయులు ._లోనగు సాధనము 

ఖెసేకములు కావలసియున్నవి, ఇవి. మీతములుగ లభించు అర్థవర్ధ 

ములో చేరీనవి, 

మూలధనమును (Capital), మానవపరిశ్కమమును (Lab011) అవళ్య 

కములు. కాని ప్ర 

వృస్త్రుమల్కు ఇండ్లు విద్యాలయములు, చి తృకళలు లో నగునవి 

యుత్ప త్తి యగుటక్రుసెతము. ఈమూలధనమ: ను మానవపర్షి శ్రేమమును 

ఆవశ్యక యు లైయాన్నవి, మితేములగు మూలధ'నాదులచేత యోధులకు 

కావలసిన సామగ్రులును, సాధారణ ప్ర ప జలకు కావలసిన సామ్మగ్రులును 

ఉత్పత్తి కావలసియున్న వి, మొదటికరగతిలోని సామ్మస్క, లాక్ప శ్ర 

కావలసీయుండుటచేత సామాన న్యజనులకు కావలసీనసాని నుత్చ ర్తి 

చేయుటకై వలయునట్టి మాలధనము మనుస్యపర్షి లే, మము తి వీని 

మూలమున నుర్చత్తి “యససామ స్రల 

అహార పదార్థములు వస్త్రములు ఇండ్లు లోనగునవి విరివిగ దోరకం 

కాలవు. వానిఖరీదులు హొ చ్చగును.. దరిద్కు లసవారు వానిని 
(WU 

_ క్రానలేక చబాధపడుచుందురు. విద్యాలయ ములకు దృవ్యవ సతి తస్టబచె 

దేశనుం, దజ్జూన .మధిక మగును. ఉపాధ్యాయులకుం.గల గిరాకి త్ 

వారికి దొరకువేతనములు హీన మగును. చిత్ర 

ధనము చాలకపోవుటచేతను వారిజీవనముసయితము దుర్భర మగును | జ్య్యసము లున్నవి. అందుచేత నొకొకదానియందు చర్చింప(బడు 

థి 'ప్ర్రథానవివయమును మా శ్రీ మిచ్చట సంగ హించి యున్నాము, 

mn యుద్ధములో వీజయము: గాంచుట పరమార్థ మని తీర్తానించు. ' అర్హళాస్త్రమందలి సిద్ధాంతము తె ట్లుండునో. "తెలుపుటకు కొన్ని 

మస్ఫునశ్రే. ఇచ్చట వివేరింప౬బడినవి.). 

ఆక్టోళత్తి త్రియందునుు సౌధనవినియోగమందును ఇట్టిమార్చులకు సిద 

a యని. కాని 
. కొనవలెను, యుద్గమందలి. యుత్చాహము . 

కాండ మొక్కటియే (ప (సృథాన మనియు, 

వీనిని తయారుచేయుటకు. మితముగ వేడు 

ప జ లందణకును కోవలసిన ఆహార పదార్థములు 

బా హుళ్యముభాడ తగును, 

పని, పీర్కొనయిడీన కాండములకు (ప 

'జసము. కాదు. 
'ముతో దగ్జజసం బంధము లేనివినవయము లెనేకములు. చర్చీంపంబడు 

చున్నవి. “కావున కారడము లెదని, భావించుటయే నుంచిది. ' 

త,కారులను ,జోపి,0ప. | 

రోరోడ 

త్ర ప్పని కాని అర్థశాస్త్రము చెప్పంజాలదు, సాధనవినిమోగమందు 

యాద్ద మలమాలమున నిట్టిమార్చులు కలుగు ననియ్యు ఇట్టిమార్పులు 

కలుగ వనియు చెప్పుటయే చొనిపని. అది చేయవలసినపని నటీ. 

యొకటి కలదు, యుద్ధర ంగమందలి విజయ నును పరమార్థమును 

'పాధింపందగిన తక్కిన * అర్థములను సాధించుకులో సాధనములు 

( నూలధనము పరి శే శ్రమము? _ప్కకృతిసంపదలు ) వ్యర్థము కాకుండ 

వినియోగింపందగినపదతిని ఆది సూచింసలలదు, ఇమే మన మాళించు 

కక్కి నచ్చరుషార్భ ములనివయమునందున పరిశీలింపవలెను 

అర్థశాస్త్ర స్త్ విభజనము 

అర్థళాస్ర్రమును (అ) అనుభవకాండము (ఆ) ఉత్ప త్తికాం 

డము (ఇ) మూల్యనిర్లీ యకాండము, (ఈ) ఆదాయవిభజనకాండము, 

(ఊఉ చెలామణి దృవ్యకాండము లని అయిదు భోగములుగ శాస్ర 

కర్తలు విభజించియున్నారు. కాని అ చేకులనుత మున మాల్యనిర్ష య 

తక్కిన వన్నియు నాని 

చెంచయబుడుచున్న వి. (క వస్తువులయొక్క_ 

వాలములందలి 'తారళతమ్నుమును బటియే ఆరిక్పప సంచమందు 

వనికీ గల ° a Mea 

కంగములనంటి దనియు 

ప్రాధా న్యా ప్రా ధాన్యములు నిర్ణయిం ప(బడుచున్న వి 

అనుభవకాండమున విమర్శిం ప(బను “ ఉపయుకత ినుగుణించిన సిద్దాం 

తములున్కు ఉత్ప టత్తికాండమున విమర్శింపంబడు 6 మితత్వము "నకు 

సంబంధించిన సీ సిద్ధాంతములును మూల్యనిర్ణ యము చేయుటకై యుపచ 

రీంచునవే కాని. చృశ్యేక మగు మజియొకప్ర మయోజనము కలవి కావు, 

ఆ దాయవిభజనకాండమున పరిక స్ట మములక్ర బదులుగ లభించువేత న 

ములు ఆ_స్టిహక్క్క_లమూలమున వచ్చు ఆదాయములును విమర్శింప( 

బడు చున్నను ఈవేతనములున్కు ఆదాయములును మూల్య నిర్భయ 

నిడాంతముల ననుసరించి మయేర్చడునట్టివే ; అందుచే నీకాండము 

ప్ర ల్యేకకొండము 
థు 
మూల్యనిర్భయ కాండమం దలి యంత ర్భాగ మే కాని 

కాదు, ఇట్లే చెలామణి కాండమున వివరింపంబడు కలు చెలామణి 

(దృవ్యముయొక్క._ మూల్యమును నిర్ణయించు'కే కాని వేజొకటి 

కాదు. చెలామణీ ద్రువ్యముయొక్క_ మాల్య హెచ్చుటయే ధరలు 

నిస్ణయకు నొక చానిసే ప్రధాన భాగముగ న నంగీక రించుట యు క్త 

ము, ” ఇదియే అనేకుల వాదము. ఈవాదము సెహాతుకముగ నున్నను 

ప్ర శ్యేకక్వము లే దనుట 'సమం 

వానిలో నొక్క్యాక చానీయందును. మూల్యనిర్లయ 

(ఈకాండములలో నొక్కాకచానినిసలించి. ప్రత్యేక 

లో 



రరతొ 

(అ) అర్థానుభ నకాండము 3 

ఆర్లికవ్యసహోర మున కంతకును “అనుభసరు? సరమావధి, 

విపగీతబునె గల శో ఫితి స్ప తక్కిన వ కందలును అనుళగిందుం కే 

ఖ్ క్లే ve షా 
అస్థము నుత్చ్తి చేయుచున్నారు. ఇందుక మనుష్యా (డు కొరుకు కో 

ర్ధములసం ఖ్య్వకు మితి లేదు, నాగరకతే నృద్ధియైన కొలందె మూ ఈసంఖ్య 

గి 

కని మనము కోరెడీ ఒక్కొ.కసస్వవునకును నుతి యున్నగి, 

నూమిశిసంప్లు జ ఇకోనిభుంపు కోర? ఒకటి రంగడు తినినతే రాలి కొంత్ 

తస్టను ; మణిముకటే గినినత ర్వాత చుణికొంక తొష్టను$ నాలుగు 

తినినత ర్వాతి కోరిక లేళపోవుయీకాక విసుసక్తుకు, కోరీకలమ "నెంత 

'వీర్చుకక్షికి ఉపయోగ నుని “పేరు. ఎక్కు తీళ్ళతగల కోోేరిళొను స 

నేర్చుప డార్ధ్యము ఎక్కువ ఉపయోగము గల దనియు, తక్కువ తీక్వత 

గల కేరికను ఇం శేయ్చుప దోర్జము తకు. ఉస యోగము కలననియు 

చెప్పన దును, దీనినిబట్టి మువటి మామికిపం"ు ఎక్కువ ఉపయో 

గను గల దనియు గెండనబాని యుసెగూగ మంఠతకం శ, తక్కువ 

యనియు మూంయవదొని యుంపమయోగము మళంత తక్కువ యనియు, 

ఇట్లు బ్రార్వళార్వఫలములకం కె నుత్తగొ* త్తర ఫలములడూస యాగము 

తక్క వన యనియు స్పష్ట నుగుచున్న ది, వూమిడిపండణు9న. యమున 

చిలునటి ఈ నాయ ము నున మనుభరించు సృతిపజార్లము విషయము 
ఛా రు $ న్నీ 9 

నను “దెల్లుచున్నది. ఈ 'న్యాయమునకళు శీయేప యోగ. న్యాయు 

(సిద్దాంతము = l.aw of Diminishing Utility) ఆని పీరు, 
క 

ఈసం వర్శమున కోన్ని ముఖ్య ములకు 'విసయనులను మనము 

గమనిం పవలసి మున్న ది. 

(౧) మనము * ఈపడార్గము శాన నెను ; ఆభ దాద్ధము 

కావలెను! అని చెప్వునప్పును నిజముగ మనక కానలసియంండంనది 
hh r=) స “క Yo nde wo 

ఆపచదార్థ నుంతయు కాగు పదార్థము ని కొన్ని మౌ త్రో 

భాగములు) మాత్రమే మనము 

కోరుచున్నాము, నెయ్యి కావలసియున్న డనినప్రుకు కొన్ని ఫ్ జల్లే 

కొన్ని మణంంపలో కొన్నిపలములో కావలసి యున్న దనియే అర్థ ఘు 

బియ్యము కావలసియున్న దినిన ఫుడు కాన్ని సేర్గో, శాన్నిళుంచములో, 

కొన్ని బస్తాలో కావలసియున్న దనిదోే అర్థ ఈ, పదార్థముయొళ్క 

స్వఫఖొానమును బట్టి మన నుంధుళలోని కొన్ని నూత్మీలను ( వ్ సిలు 

శుంచములు, డజన్ల్యు గజములు ఏమూత్ర, మే. కోరుచుందుము, నున 

ముక పనొర్వమును వాడునఫుకున్సు అనుళవించువపుడు, కనాను 

డును ఆ సదార్థమందలి కాన్నిమాతృలను వాడుచున్నా మనియు ఆను 

భవించుచున్నా నునియు క్రానుచున్నా నుని ఇం గృ్కహొంపవశెను. 

లను (Units = అంళేములు , 

(౨) ప దార్ధమునలన మనకు కలుగు ఉపయోగము రొండు 

విధములుగ పరిగణింపంబవవలసియున్న ది, మొదటిది దానియొక్క 

మొత్తపు ఉపయోగము; రెండవది డాని “తుది? యుపమోగమఘు, 

నున మనుభనించు పదార్థమందలి మాత్రలన్ని టియాలమునను నున 
| న్యూర్కలలోనుండి యొకోనూ, తే 

అర్ధ శాస్త్రము 

లభించు ఉవయోగము మొత్తపు ఉపయోగము; అందులో “తుది” ' 

నూ ర్రేయూలముస మనకు లగ్గించు ఉపయోగము “తుది యుప 

రెకోూగము ”. లెంకు మామికిసంద్లాలో రండవది “గుది? ది? గొన 

నుంకి లభించు ఉపయోగము “తుది యుపయోగయుి. మూండు 

పండ్లలో మూంయవదాననుండి లభించు. ఊప యోగము ఉగ్రుదియుప 

యోగము”, 'నాలుగుపం మ్లుంగునఫ్పుకు 'నాల్లకపం కువలన లభించు 

ఉపయోగము “గుది యాసయూగయు'. ింగుసం డ్లున్న ప్పుడు 

ముగుటిపం సువణలన ఊపయాగయును,  నెండవపండు 

వలన లఫిందు ఉసయోగమును కలుప్రుటచేత వచ్చు'ఫలితే ము శరత 

పంస్తైవలన లభించు * ముత్రిఫు ఊసయోగము ), అస్తు మాంసుషం 

డ్లుం కునుకు ఉపయోగము రేంశవ దానినలని 

ఉపయోగము, మూయడోక దొనివలని ఆస రూగము _ ఈమూాంటిని కలు 

వుటవలన అభిందునకయీ కూండయుపసండ్ల * మొత్తపవ్రు ఉపయోగము? 

ఇశ్షే తక్కి_నప దార్థములవిహయమునంయహాడ హంచునడి, 

లందు 

వఎవపటిపం ఘంలని 

w 
(3) * శీణోప మూగన్యాయము? నందు శీణించుచున్న దని 

శెప్ప(బకిన * ఉస యోగము? * తుపయుపయోగకు” గాని కం ముల్తేపు 

ఉప గింగము? కాను, ఒకనియుద్ద నుండు ప దార్థపుక్మూత్త్మలు (పదా 

ర్రప్పుము త్తము) ఆధికముకానకాను రాళియమొక్క్ల నుదియుప గూ కము 

ఇణీంచుచునచ్చు. ననియే ఈ న్య్యాయముమొక్క అర్ధము; కాని 

మొ తప్పు కూప యోగము శ్నీణించు నని కాదు. మొత్తపు తప యోగము 
చాన్ అనీ 

వృద్ధి యపచు "నే దుం కును. ఈళక్సింది యుదాహార ౧ము దీనిని స్పస 

పండ్లే ము ర్హము 

( మా్తల ముర్తము) తుదిజప యోగము మొ ర్రపు ఉప యోగను.. 

గ ౨౦ అంశములు, ౨౦ ఆఅంకీములు 

ఇల 2 క కేలా 3 

3 ౧&4 (1 ES 
రో ౧౦ % ఓ క 

4 A కట £9 (3 

be ౧ CE సా 9 

(రో) *ీగుదియుపయోగరు ” నభ మటీమయొకచిర మున 
॥ a " త ' 

నిర్వచనము చేయవచ్చును, ఒకప దాగ్గముయొక్క.. మాత్రలం కొన్ని 

ఒకని యొద్ద నున్న ఫడు వానిలో నుండీ యొకన్యూర, లోపిందినయి 3౪ 

నతడు నష్ట్రపడు ముపిమాగమునకు * తుదియుపసయోగము* అని 

పీరు రెండుపంగ్ల నుండి యొళపండు లోపించినరయెడల నన్ద్య మను 

నుఫమోగము గూ అంళములు. ( రండనపండు = తుదిపంకునలస 
కలుసు ఉప మోాగఘు),. మూండుపంద్లనుండి యొకపండు లోవించిన 

కొనల సస్య నుచనుపమాగము ౧౫ అంశములు గుజన్యూర్రె 

వలన లభించు ఉపయోగము తుదియుపమయోగము * అనినన్కు క ఉన్న 

శ్ 'లోపీం దిన వుడు నన ముగు ఉప 

ఆోగము తుదియుపమయోగను ? ఆనిననా . ఒక్కటే, 



అదశాసము లోలా 
థి“ ఈ 

(౫) జకాపదార్థమునకు మన మిచ్చు కృయము ( 808) ఆ 
పదార్థముయొక్కా ¢ తేదియుపయోగము ను కొలత పెట్టుచుండును, 
ఒక నియొద్ద మాబుడిప ండ్లే లేనప్పుడు మొదటిపండున కత(డు ఇరువది 
కానీలను 'ఇచ్చుటు కపకూడ' సిద్దపడియుండవచ్చును $ కాని అంతటిక్కయ 
మిచ్చి తక్కు_వ యముప పయోగముగల కెండవపం డును. కొనంణారాడు. 

రెండవపండువలన ౧౮ అంశముల ఉపయోగమునూ త్ర, మే లభించుట 

వేత చానికి ౧౮ -కానీల నిచ్చుటకు సిద్ధపడును ; కాని సూడ పండు 

వలన ౧౫అంక వనముల యుపమోగము లభించుచుండుటచేత డానికి ౧౮ 

కానీలక్కయ వి ఎయ్యాంజాలండు ; ౧౫ కానీలచొప్పున దొరకినయెడల 

మూండవ పండును కొనును; లేనియెడల. శెండుపండ్లనో చే తృప్తి 

పొండియుండును. తక్కి నపండ్ల కిచ్చుక్కయ మిదేవిధముగ తస్టచుండు 
9 నని గృలాంచునటె, 

ర్కయము కానుపండ్లసం ఖ్య పండ్ల 4 కుదిట పయోగము 9 

౨౦ కానీలు ౧... . ౨౦ అంశములు 

౧౮ ౩9 ౨ షూ 99 

౧4 99 2 ౧౫ 39 

౧౦ 393: 'రో ౧౦ 39 

XU కం పష XK 99 

౧ 99 ౬ ౧ 99. 

గండ్లసం జ్య హెచ్చు కానుకాను 6 తుదిడపయోగము *...కేగ్టు 

చుండుటచేత డాని కిచ్చుక్కయముకూడ తస్టచుండును. 

(౬) బుజూరున మామిడిపండ్లను కొనువా కెందటో ఉన్నారు, 

వారందజ విహవురయుమునను ఈ 6 కీశోప యోగసిద్దాంతము * వర్తీంచుచు 

న్నది. శొనువాతం ఎవెయ్యినుందె ఉన్నారనియా] వొ రందటును సరా 

సరిని పెవిధముగ కొొనుచుందురని ము. అనుకొ నినయెడల కయము ౨౦ 

శానీలుగ నున్నడయ్యూడు ౧౦౦౦ పండ్లు ఖర్చగుననియు, ౧౮ కానీలుగ 

నున్నప్పుడు ౨౩ ౧౦౦ పండ్లు ఖర్చు ననియు ౧ కానీగ నున్నప్పుడు 

౬౦౦౦ పండ్లు ఖుర్చసననియు చెప్పవ చ్చును, (క్క క్ర యమునకున్న్ము కొను 

బడియగు మొత్త త మునకును గల సంబంధమును “తఫయంజేయు. సిద్ధాంత 

మునకు * గిరాకి ణ్ సిద్దం మని పేరు, త్త (క యమున నెక్కువ కొనెద 

రనియ్బు ఎకురు_ వక్క య మున్న ప్పుడు కదన కొనద రనియు ఈ 

సీచాంతము ఇచెచ్పుఖ చున్నది. అమృకమునకు 'కేండు మొత్తము అధికము 

శానుకాను డే త లిచ్చు.క్క 

చున్నది. 

నకును 

డాన్నిక్క యము నకోను ( Price) ఫార్యాపరసంబాధ 
మన్నది. 

మన సున్వరమా నట్టిపడార్థమ was అనంతమగ. 'హూడ 

వపా ప) ఆయల్నే ంచుటిలేదు. దాన
ిని కొ ంతవజికు సంపాదించిన 

కళ్యాత వస్తఆయుకడానిని సంప
ాదించుటకు మనము. కోరుచుందుము. | 

వీనికి గల .కారళామును. “ తీణోప పయోగసిద్ధాంకమ
ు తెలుపుచున్నది. | 

=f 3 

యము తస్పనని ఈసిద్ధాంత మువలన నేర్చడు 

వదాక్ల ముయొక గ్రా చాహుళ్యము ( Gu
antity- -Supplyy |. 

దాని డం డయు పరయోగమునకును (Marginal utility >» 

శీణోప పయోగసీద్ధాంతముననుండీ సమాసోప కూ సిద్ధాంతము 

(Law of Equi-marginal returns ) అను నుణియుక' సీ సిద్ధాంత 

మూహింపంబడుచున్నదె. ఒకనియొద్ద మితముగ కింత ద ద్రవ్య మున్న 

ప్పుడు దానితో రెండుపదార్భముల "తడు కొనవలసియు౦ డినయెడల 

ఒక పదార్థమున కై ఆతడు ర్స పె స్టైడి తుది ద చదృవ్యమ్మాక్క (తుది 

ద దృవ్యాంకీయు )నలన కలుగునుప యోగము రెండవ పదార్భమునకై. 

అకండు ఖర్చు పె్టైడి తుది దృవ్యమాత్రవలన కలుగునుప పయోగముతో 

సమానముగ నుండును, తొమ్తిదిఅణాలు తనయొద్ద మన్నప్పుడు కొంత 

పంచచార కొన్నిపాలు 'కొనందలంచినయడల పంచదార కై ఎన్ని 

అణాలు ఖర్చు పెట్టవల యునో పాలకై ఎన్నిఅణాలు ఖర్చు పెట్టవల 

యునో తీర్హానము చేయవలనీయున్న ది. చాలుగణా లెకదానికిని 

ఐదణాలు. మతియొక దానికిని, లేదా ఐదణా లాకడానికిని నాలుగ 

ణాలు మటీయొక' దానికిని నిట్లు వివిధ భొగములుగ ఖర్చు పెట్టుట. కోవ 

1 శాళ ముండును. ఈ యవకాశము లన్నిటిలో అనుసరీం హందగిన అవ 

కాళ మెద్ది? ఇట్టి సంశయము కలిగినపుడు సమానో పయోగ సిద్దాంత 

మునుబట్టి నునము ప్రువర్తి ంచుచుందుము. ప్రారంభమున పంచ 

దారమె ఎక్కువ ఇస్ట ముండవచ్చును, ముదటిల కొను పంచడారశై. 

ఖర్చు పెట్ట జఇటుటవలన కలుగు ఉపయోగము మొదటి అణాను పాలై 

ఖర్చు పెట్టుటవలన కలంగు ఉపయోగమునకం క నధికముగ నుండ 

వచ్చును... కాని కొన్ని. అణాలు చెట్టి కొంశపంచదారను కొనిన 

తర్వాత మణియొక అకణోను చానికై ఖర్చు "ెట్టుటవలన కలుగు 

ఉపయోగమునకం శు ఆయణొాను పాలక ఖర్చు పెట్టుటవలన కలుగు 

ఉపయోగము అధిక ముగ నుండవచ్చుకు. అట్టిస్టి స్థితిలో ఆయకణాను 

పంచదారకొలజకె ఖర్చు పెట్టుట మాని పొలకై ఖర్చుపెట్టి “కటి ఎకుగ్టైవ 

యుపమయోగమును పొందుట 'బుద్ధిమంకుని లక్షణము, ఈ క్రిం ౦దిచుడా 

హరణములోని లెక్కలు ఈవివయమును స్పష్టము చేయుచున్నవి. 

ఖర్చు పెట్టు అణా పంచడారవలని పాలవలని 

ఉపయోగము ఉపయోగము 

౧-వ అకా ౧౦ అంశములు ౯ అంక; 

“౨ ౨౩౩. క 9 ౭. 

3 99 కూ 39 ఈ. 

“ఈ. 99 XK - 39 క ' 9 

క. 39 _ 3 3 చ. 39 

౬ 33 లి 33 0౧ 99 

శనందర్భకులో ౩ పంచదారకె ఆజకాలను పాలకై మాడ 

ణాలను ఖర్చు పెట్టుట యాక్ కము కాదు. తుది ( ఆజవయకా అణా 

పంచదారవలన ' శండుఅంశకముల ఉపయో గముమాశ్రము. లభించు 

చున్నది, తుది, (మూండవయణా )అణాపాలవలన నాలుగంకేయల 

ఉపయోగము. లభించుచున్న డి. కావున తుది ద వ ద్రన్యమాత్ర,ల యుప 

యోగములు సమానములుగ లేవు, ఆజవయణాన పంచదారకులాక 

పాలన వినియోగించినయెడల శెండంశముల ఉఫయోగమునకు బదు 



రం 

లుగ మూడంకేముల ఉపయోగము లభించును. అప్పుడు పంచదార కై 

అయిదణొలంను, పాలనే నాలుగణాలంను ఖర్చగును. పంచదార కె. ఖర్చు 
ఉట్టినతుది దృవ్యమా త్ర, ( అయిదవయణా) వలన కలుగు ఉపయోగము 

3 (అంశములు) పాలకై ఖర్చు పెట్టిన తుదెద దృవ్యమా త్ర ( నాలుగవ 

యణా వలన కలుగు “ ఉపయోగముతో( వ 3 అంశములు) సమాన 

మసచున్నది. కాన ఇదియే సరియైన వినియోగము. దీనికి భిన్నమస 
మటియేవినియోగము మూలమునను ( తెక్కాబేసి చూడవచ్చును) తుది 

యుపయోగము అసమాన మగును, 

తుదియుపయోగము సమాన మగునట్లు (ద్రవ్యమును వినియో 

గించినప్రుడే రెండుప చార్థములవలన లభించు మె త్తపు ఉపయోగము 

(Total Utity ) అధికతమము?గ( కరమున) నుండును, అయి 

దళాల పంచదార మూలమున ౧౦ - ౮ (టం 33౨ అంశ 

ముల యుపయోగమును నాలుగ కౌొలపాలమూాలమున ౯-1 2 LVL 

కి = ౨౩ అంశేముల యుపమయోగమును గల్జుట'చేత మెం త్తముమింద 

 పవంట౨ఏ = ఎ0(. అంశముల యుపయోగము లభించినది, మజీ 

యెట్టి వినియోగమువలనను ఇంత యధిక మగునుపయోగము కలుగ 
. జాలదు, . -. 

అర్థశా ప్ర ఫిస్టాంకమలలో న ని " కీర్కొనరుడిన తీణోప 

: యోగసిస్థాంతమ, సూనోప పయోగ సిద్ధాంతము 'అనురెండును మిక్కిలి 

ముఖ్యము లైన వసటచే వానిని గుటీంచి కొంత విపులయుగ చెప్పవలసి 

వచ్చినది. వానిలో సమాసోప పయోగనిద్ధాంతముయొక్క_. ప్రాధాన్య 

మును "తెలుపుటకై మజికొన్ని యు దాహరణము లావళ్యకము లగు. 

చున్నవి. దినమున కిరువదినాలుగు గంటల 'కాలముమా ల్, సు, ఇట్టి 

మిత కాలమును ఆహారమునకును, విహారమునకును ఉదో|ోగమునకును 

పె త్రనమునకును నద్ర, శును వినియోగింపవలసీ యున్నది, ఒక్రొ,_క 

దాని నిమి త్తే తమున ఎరతొంత శాలను వినియోగిం పపలెనను విషయమును 

నిర్ణయించుట ప్రతి మనుష్యుని కిని ముఖ్య మై యున్నది, వీనిలో చేని 

నైనను పూర్తిగ వదలుటకు విలులేదు ;. అన్నియా కావలసినవియేం ; 5 

కాన 'ఒక్కదానినై _-- నిద్రవై - ఎవి శేపుకాల ముపయోగించిన 

యెడల. 'తక్కిినవానికి కావలసినంత కాల ముండదు. ఒక నిస్వఫావము 

మణియొకని 'స్వభావమువలె . నుండకుండుటచేతన్యు అందజకును 

స్వాతంత్ర క్ట 'ముండుటచేతను (ప పృతిమనుజు (డును తనస్వ భావము ననుస 

రించి సమానోప పయోగనిద్ధాంతమచొప్పున తనకాలమును వినియోగించు 

చుండును. విజోరమే అక్క_జ లేదని యనుకొనంజూలము గాని దానికొజు 

కిక్కు_వకాలము ఖర్భగుచున్న దనియా, నిద, దృశ కావలసినంత కాలము 

శేకున్న దనియు తలంచుచు, విహోరమునక ఖర్చగు కాలములోని 

మనకు సహజము, కొవున (ప సృతిడానికిని మనము 3 ఖర్చు పెట్టుగంటలలో 

తుదిన్యూ తే తే వలన సమానోపయాగము .లభించుచున్ల న్నదా లేధా" యని 

యాలోదంచి యావళ్యకమును బట్టి య్రాతుదినూ త్ 'నొకదాననుండి. 

నుణియుకదానిలో నికి మార్భుచుందుము, విచ్యాద్ధలు పరీకలకు ముందు 

అకా పెట్టి. కూరగాయలు కొనుట మంచిదా, 

వేయుటకు వీలు కలుగుచుండుట చేతను, 

మున నుపయోగించి ఐశ్వర్యమును వృద్ధిచేవహాస్టకు కావలసిన వస 

తుల నన్నిటిని వారు. కల్చించుకొనినవా " రగుటచేతను వా రుత్స ర్తి 

అర్థశాస్త్రము 
నిద్రా కాలము లోని తుది శెండుయాఃగశుగంటలను చదువుకొనుకాలము _ ' 

లోను పరీక్షలు ముగిసినత ర్వాత: చదువుకొనుకాలములోని తుది. 

గంటలను కొన్నిటిని నిద్రా కాలములోను 3: ' కొన్ని గంటలను విహార 

కాలములోను చేర్చుచుందురుగదా శ. అడే బుద్ధిమంతుడు. తనజీవిత 

కాలము నంతయు వినియోగించుచు న్నా (డు, విద్య కావలసియున్నను 

మితముగ నుండు తన ఆయువు: నంతయు, విద్యాభ్యాస మొక్క_దానిశే 

ఖర్చు పెట్టక యు విద్యయం దంతటిరుచి కలవాలడైనను --- తక్కినధర్మ 

నులనుపసైతీము నిర్వ _ర్రింపంబూనుచున్నాయ,-. 

బజారునకు వెళ్ళినపుడు ' మనము కొనందగినవస్తువు లేకము 

' లుండును. వానిలో అనేకములు మన కావశ్యకములుగంగూడ నుండును, 

బియ్యము పప్పూ నెయ్యి నూనె కూరగాయలు పండ్లు లోనగు 

నవి యన్నియు కావలసీనవే. దగ్గజనుండు ద్రువ్యముమ్మాత్రము మిత 

ముగ నుండును. కావున నట్టి యావళ్యేకములగు వస్తువులలో 6 గొన్నిటి 

_ సత్యధికముగ కొంద మనియు, మజీకొన్నిటిని బొత్తిగ మానుదమనియు 

మన కాల్లోచనము కలుగదు, ఏయే'వస్తువులను ఎంతెంత ద్రవ్యము 

“పెట్టికొనిన బాగుగ నుండును శ ఎందులో కొంచెము తేగ్టించిన బాగుగ 

నుండును! . ఎందులాగే: కొంచెము పె ంచిన చాగుగ నుండును? మటియొక 

లేదా పండ్లను కొనుట 

మంచిదా అని 'యిట్లు కొంచెము -హెచ్చుకకు్కు_ వలను ( Marginal 

11090). సజీంచియే..ఎ అనగా తుదెమూతృలగుటీంచియే మన 

మాలో-చచించుచుందుము: ॥ 

ఈ సందర్యమున ప్రస్త ప; సుతి కాలమందు. పాశ్చా త్త దేశములలోని 

పరిస్థితులకును మనపరిస్థితులక్రును ఒక ప సృథానవివయమందు( గల భేద 

మును సూచింపవలసీ' యున్నది. శాలపనియోగములో (ద్రృన్యార్థనమున 

కెంత కాలము వినిమోూసంపవలెను * ఆర్జించిన దృన్యము ననుభవించుట 

. శింతకాలము . వినియోగింపవలెను? అనువిషయము ముఖ్యము, యం త్ర 

సాహాయ్య య వలన తక్కువ. కాలములో... ఎక్క్కూవ (ద ద్ర వ్యార్దనమ 

ప్రృకృతిసంపదలను తగు విధ 

చేయయలనస్తుజాల మెంతో అధికమెనది... వస్తువుల నుత్చ త్తి చేయుట 

వాని ననుభవించుటశే కాని. వానిని నిరు పషయోగముగ కూడంబెట్టుబకు 

కాదు ' ఇట్టివివకు చేయనికారణము చేత ఆ చేశమలలోనివార్ కాల 

ములగ అ చారిళోనము. త్రయ క్తముగ_ .పదార్థోత్పత్తి త్రియందే వినియుక్త 

' మగ్ముమన్న్యది.. 
' వారికి రి కావున కరా గారములల్లో' ( Factories ) పనిచేయు 

యొకగంటనో అరగంటనో ( ఒకమ్మాత్ర;ను ) నిద్రా, కాలములో చేర్చుట ఇ 

అర్థము ననుభవించుటకు - కావలసిన తీరు బడి 

స. 

మున్న. కై క దురోజులక్ం ఫె. నస్క పని చలు. 

లై దనియు శాసనములమ్లూలమున నిర్ణ రయింపందలంచుచున్నారు. దీనిని 

బట్టి, చ్రస్తుతము ఆదేశములలో జరగచుండు కాలవినిమోూగము "పెని 

 వెమ్భినహాకో మాగడిద్దాంకమనను విరుదముగ న నున్న దనియు“ 
ళ్ య లో 

అత 



అందుచే వారీకాలవీ నీరో గము సార్గకోయు గాక వ్యర్థ మగచున్న 

దనియు నిశ్చిత మగచున్నది, మనప రిస్ట్ లన్ననో మజేయొకవిధముగ 

నున్నవి. విశ్రాంతి ఖర్ప్చసశాలఘు అర్జోత్ళ శ్రి త్తి ఖర్చగు కాలము 

కంచు నధిక యు? నున్నది, చేయుటకు పనీ శేనివా శందటో కలరు. 

సంవళ్స్ర ముపొడుగునను పని లేనివా ' ర చీకు లున్నారు, అర్జీ త్పశత్తి 

తక్కవయనసటచే దాని ననుభవించుటక్రు కాల మథికముగ కన్నను 

అనుభవించుటకు కావలసిన పదార్థములు. చాలకున్నవి. కావున మన 

కాల మిప్పటికం మె నధికముగ నర్భిోత్స త్తి త్రిక వినియోగంచుటకు తగిన 

వసతులను మనము కల్పిందుకొనవరఫియు నాము. 

ఒక దేశములోని పరిన్థికులకోను “మటియొకచానియంవలి పరి 

స్థీకులకును భవ ముండుటచేత అన్ని దేశములకును సమానముగ వ ర్రీంచు 

ఆర్థిక సిద్ధాంతేముల "సీర్చణుపందలంయట యు కము కా దనువాద 

మొకటి యున్న దని యిీావజలో నూచింపంబడెను. చెని ఉదాహ 

రించినవివయమునుబకి ఇటివాదము 
లు ర సరియెనది' కౌదని స్పష్ట 

, 
| హూ. రం 

మగును, సమానో పయోగనిద్ధాంతము పాశ్చా త్త న దేశములకును మన 

'దేశమునకును, సరిగ వర్తించునదియే, కాని అది యెట్లు వర్తించు 

చున్నదో, దాని సాహాయ్యమున మన మెట్టిమార్చులు “కషకానవల 

యునో తీరానించుకొనుటయందు మనపరీస్థితులకును, పాళ్చాత్త్య్యఫరి 

స్టికులకును గల భేదము పరిశీలింపవలసి యున్నది. వారికి ఎక్కు_వ 

విశ్రాంతి యావళ్యక మగుచున్నది. గనుక మనకును నెక్కు_వవి క్రాంతి 

కావలసీయున్నదని యరాహీంచుట తగదు, పరిస్థితుల భేదములను 

సిద్ధాంత ములను మార్చుటయందుంగాక సిద్దాంతముల నా-చరించుట 

యందు గణించుట యుక్త మని (గృహింపవ లెను, 

 శీశోపయో గ, సమాసోపయోగ సీదాంత ములవలన మితేప దార 

ము లనుభవించుటలో మనువ్య ప్ర, పవ" -ర్హనమరిదు గల మటియొక్ష వశే 

పము విస్సస్థమగుచున్న ది, పచార్థములవలన మన 

ప్ర స్తుత కాలోపయోగముగం గానో భావికాలోపమయోగముగ6 గాని. 

యుండవచ్చును. ప్ర స్తుతోప పయోగముమా త్ర, మే కోరువాండు 

ఆర్డీ 0చినధనము నంతయు వెంటే ఖర్చు చెట్టును. భావియుపయోగ 

నను కోరువా6. డట్లు చేయక. క్రొంతేధన మందున. కూడంబెట్టును. 

ప్రస్తుతము ఖర్యు' పెట్టక కొంత కాలమైనత ర్వాత పు పెట్టుటకు 

కూడంబెట్టుట (Saving) యని “పేరు, ఈ కూడంబెట్టుట్టి. యను 

దానికిగల కారణము వెసిద్ధాంతములవలన తెలియుచున్నది. 'నూట్లు 

రూపాయల నలజీతము 'తెచ్చుకొనువాండు ప్రతి మా'సములోేను పది 

' ఈూపాయలు కూడణెట్టుచున్నా 6 డనుదానిల*ి అర్థ మేమి ? ఈపది 

రూపాయ లీప్పుడు ఖర్చు “పెట్టుటవలన కలుగు ఊపేయోగమునకం'ే శు 

కొంతకాల మెనత ర్వాత దానిని ఖర్చు పట్టి నయెడల చెక్కు_వ యుప 

యోగము కలుగునని అత. దనుకొనుభున్నా య డనియేక దా దాని యర్థ 

ము, ఇ ట్లనుకొనుటకు కారణ మున్నది, నూజురూపాయల జీతము 

వచ్చువాండు తనకుటుం బము "పెద్దది కాగల దనియో, శాంబోవు కాల 

మున తనఖర్చు లధికము కాగల, వనియ్మో _వార్భకమున తనకు 

లభించు వేతనము తగల 

పదేసి రూపాయల చొప్పున కూడంబెట్టుచున్నాండు. ఈ పదేసి 
. రూపాయలను ఇప్పుడు ఖర్చు 

యుపయోగము లెట్టివి.? 

అహారపదార్థములకు, బట్టలకు, ముఖ్య ములగం నితరవిషయములకు నత (డు' 

తక్కిన తం బదిరూపోయలను ఖర్చుపెట్టి ఆటలు పాటలు మటిీ 

నెక్కు_వయుసరోగము ఏ లభ్గించునట్లు ప్ర 

మ పేక్మీంచునది 

తము కోల్చోవు ఉపయోగము ఎంతో అధికమైనది, 
' కోల్పోయి పచేసీ రూపాయలచొప్పున కూడలాట్టినయెడల వార్గకము 

' రాకమునుపే మృతింజెందుట గాని, హాని. ననుభపీంచుటకు కావలసిన 

బట్టి మన ద దృవ్యమును ప్ర, 

' శాలోపమోగములగు. “పచార్థమయలకను. వినియోగము చేయవలయు 

| నని చెప్పినవెంటాకీ అ౭దణును తమళమశ క్తి కీకి మించి కూడంభెట్టపలయా 

ళం 

దనియో ప్రస్తుత కాలమున ' నెలకు 

“పెట్టక కపోవుటవలన నతనికి లభింపని 

ఇంటి అన, బియ్యమునకు, తక్కిన 

కొన్ని ఖనోదములు మున్నగు విస్తార ముపమయోగము లేని మటీకిెన్ని 

సాధనములకును ఆప దేసితాపొయలను ఖర్చు “పెట్టుటకు బదులుగ(గదా 

వానిని కూడంబెట్టుచున్నా (డు. అతే( డప్పుడు కొల్పోవునుపయోగము 

వినో డాదులమూలమున కలంగనట్లి దేకదా * కుటుంబము పెరిగినపుడు 
సెద్దయిల్టు ఎకుగ్టవ బియ్యము “కష్క్టవగ నితరప దార్థములు, బట్టలు 

కావలసియుండును. వ,స్తుతము. వినోదముల ననుభవీంపక కూడ 

బెట్టినధనము రాంబోవుకాలమున విశాల మగునింటికి, ఎన్కవియ్య 

మునక్కు ఇతరపదార్థ్భములకోను పనికివచ్చును, వినిమాలమున కలుగునుప 

రొ యోగము ఇప్పుడు కోలాశ్చ్వు ఉపయోగమునక న్న అధికముగనుండును, 

పంచదార కె. ఖర్చు పె పెట్టు ఆఅవయణాను పాలక్షై ఖర్చు పెట్టుటవలన 

పుస్తతోప యోగమున కై ఖర్చు. 

"పెట్టందలంచిన తుది పదిరూాపొయలను స ఛావ్యుపయోగమున దై ఖర్చు 

ెట్టినయెడల మొ త్రప్ర ఉపయోగ . మధిక మగుచున్నడి, మితముగ 

నురడుధనమును (నూజురూపాయలను ) ప్రస్తుతోప పఫయోగమునకు 

_ఛావ్యపయోగమునకును - వినియోగము . చేయవలసివచ్చినపుడు. తుది 

మాత్రల (తుది పదిభూపాయల ఏమాలమున పస్తుతమునను భావి 

కాలమునను లభించునుపయెోోంగము. సమాన _మగునట్టు వినియోగము 

వేయవలెను, 

సిద్దాంతముల శాచరణములో “పెట్టుటయందు ఆయాజనుల 

యొక్కయు, అయా దేశములయొక్క యు పరిస్థితులను పరిశీలింపవల 

యునని మెనిచెప్పయిడెను. భనమునుహూడంబెట్టువివయములో నీధర్మ ము 

నాలో చింపవలసియున్న డి, వందరూపాయల' శీతము తెన్చుకొనువాండు 

ధనము కూడంబెట్టినట్లు ముప్పదిరా పొయల కీతీ ము తెచ్చుకొనువాండు 

కూడంబెట్ల ట్ర యత్నించుట | అపమార్ష మే యగును. అతని 

ఖు రృంతేయు సమ్కవయుపయోనమను కలిగించు ఆహోరపడార్థము 

లకులానే 

ప్రస్తుతపు 

యుండును, . అట్టివానిజీతములోనుండి ధనమును కదం 

చెట్టుట యన౭౯గా తనయొక్క యు తన పిల్ల లయొక్క_ యు. ఆకో 

గము ' చెబుచుకిెని కాడంబెట్టుట యని అర్థము, అట్టివాడు ప సు 
స 

దానిని 

క క్రీ లేనివా( డగుట-గాని సంభవించును; సమానోప పమయోగసిద్ధాంతమును 

ప, స్తుతోప మయో గములగు పదార్థములకు భావి 



do 

నను అర్థమును చేసికొన ౧హాడదు. పాళ్చాత్త ని దేశేయులం దీకాలమున నీ 

విషయములో మనువ్య పృవర్తనము విపరీతముగ నున్న దని అనే 

కులు తలంచుచున్నారు, అచ్చటివారిలో నచవేకుల ఆదాయ నుత్య 

ధికముగ నుండుటచేత ధనమును కూడంబెట్టుట చాల సుకరముగ 

నున్నది. కాని కూడంబెట్టినదాని నంతయు ఛభావికాలమం దనుళ్గవించు 

__“నవసరము వారికి లేదు, కూడంబెట్టినధనమును ఖర్చు పెట్టుటకు కావల 

సీన ఉపాయములను వారు వెదకుచు న్నారు, 

_ మితసాధనములనుండి అధికతమ మగు నుపయోగము(Ma౫i- 

mum utility 9 లభించునట్లు వినియోగవిథానము . శేర్పజుచుటయే 

6 అనుభవ కాండము ’ లోని ప పృధథానవినయ మని చదువరులు 

తురుగాక, 

ధం 
గ్ర 

ఉత్ప త్తికాండమందలి విషయము లీవిధముగ నుండును : (౧) 
అర్థ “క్చ ర్తి యనిన కొత్తే కొ తయుప్హోగముల నుత్ప త్తి తి గావించుటయ్ 

శాన కొర్వే పదార్థముల నుత్స త్తి చేయుట కాదు. కొయ్యను. మంచ 

ముగ శ పిన పుడు వడ్రంగి దానియొక్క. రాపయను మార్చీ అదివజకు 

దానికి లేని ఉపయోగము నిప్పుడు కల్చించుచున్నాండు. వస్తు 

వున కదివజికు లేనియుపమోగమును కొ, త్తగ కల్పించుటయు అది 

వజ కుండిన అల్చోపయోగమును అధివోపయోగముగం జేయాుటయు 

అర్థ “కృ త్తి. వస్తువుల రూపమును మార్చియేకాక అవి దొరకు ప్ర, దేళ 

ములను కాలములను సైతము నూర్చి వానికి గల యు పయో గములను 

వృద్ధి చేయవచ్చును, వర్తకులు చేయుపని ఇట్టిది, కావున రాపములను 

మార్చు వడ్రంగులు సా లెవాండ్రు, కుమర్లు, కం చర్జు లోనగవాళే 

కాక వ క్రసలుహడ అర్జీ “త్ప్తి తి గ చేయు నే. (౨) అక్థోళ్స శ్తి తిచేయు 

వాండు మనుష్యుడు, అం దతనికి సృృకృతిసంప పదయు ాలధనమును 

సాహోయ్య ము చేయు సాధనములు, భూమి గన్గులం, అడవులు లో నగు 

నవి ప (పృక్ళృతిసంపదలు; ఇవి మనుష్యుని పరి శ్ర వముమువలన6గాక స్వత 

స్పిద్ధముగ నుండునవి. కర్మ కరు లుపయా?ందు నాగలి గొడ్డలి 

రాట్నము, మగ్గము, బండ్ల యం త తృములు 'లోనగు 

పడునవి యగుటచేత మూలధన మని యనిపించు కొనుచున్న వి. పురువ 

కారము( మనుష్యు(డు ప పృకృతిసంపద్క మూలధ నము లను నీమూా6 

డును అర త్తి తికి మూలసాధనములు, కావున వీనికి సాధనత్ర త,యమను 

పేరు చెబ్లుచున్నది. (3) జేశమునం దుక్చత్తి యగ మొ క్రచ-అర్థ 

మును (Total Wealth ) నిర్ణయించు అంశములు ఈ సాధన శ్ర యే 

మునకు . సంబంధించి యున్నవి, దేశములోని వెంత్తఫు జనసంఖ్య, 

వారిలో అర్జోత్స శ్తి తియందు పాటుపడువారి సంఖ్య, పాటుపడువారి 

_ శక్తిసామర్హ ర్ధశ్రములు తెలీవిలేటలుు వారివారి శేవృ_ల్తియందు చేర్చ 

: గలదో అప్ఫుత్తుంలో పని చేయుచుండుట _ నాలక ఇన వన్నియు కలసి ఒక 

పరికరములు | 
మూలధనములోనివి. ఇవి స్వయముగ ( మనుమ్యునిశోరికలను "నెజవేర్చక. 

కోరికలను "నెఅవేర్చు ధాన్యాదుల నుత్పత్తిచేయుటయందు సాహాయ్య | ప 

అర్థశా స్ర్రము 
అంశముగ "నేర్చడుచున్న వి, ఇవి పరువు కారమునకు సంబంధిం చినబీ. 

(ప్రకృతిసంపదలుు వానియొక్క_ సారత రెండవ అంళములో బేరినవి, 

దేళములో . నస్థోత్చ తిక యుపమోగించు మూలధనముయొక్క .. 

చాహుళ్యము అందులో చేరిన పరికరములసౌస్టువము — ఇవి యూడవ 

అంశముగ 'నేర్చడుదున్నవి, ఈ మూ(డు అంళములును గాక నాల్లవ 

అంకము మటియొకటి యున్నది, సాధన్మత్రే య'సంయోగ ముమూల 

మున అగ్థోత్చ త్తి తి యగుటచేత సంయోగవిధానము యొక్క రీతిని బట్టి 

అర్థోక్పత్తి త్తియండలి అల్ప్బానల్పములు నిర్జీతము లగుచున్న వి, కొన్ని 

విధేమ లగుసంమయోగములవలన అక్లోళ్చ. అధిక మగును; మణీ 

కొన్నిటివలన అల్బ మనను. (ర) ఉననముపణములకు ల భేదయులను 

బట్టి దేశములోని జనసంఖ్య నిర్ధయింపంబడుచున్నదది, జననముల 

సంఖ్య అధికముగ నుండు బేశములలో మర ణములసం ఖ్యయు అధికముగ 

నుండును, . ఈసంఖ్యలలో డేళజేశములయందలి 'భీదములకు గల 

కారణములు ఉత్చ త్తికాండమున విమర్శింపంబడును, జనసంఖ్యలో 

పాటుపడువారిసంఖ్య కొన్ని దేశములయం దధికముగను . కొన్ని దేశ 

ములయం దల్పముగను ఉందును, అట్టే వారికే క్తి సామర్థ్య సృములందు6 

గూడ భేదరు లగపడుచున్న వి, కొన్ని -చేశయులలోనివారు వా రార్జీం 

చినధనములో చాలభాగమును కూడంబెట్టుచుందురు ; మజీకొన్ని 

దేశేములం డట్లు జరగుట లేదు. ఈ భేదములకుగల కారణములుకూడ 

ఉళ్చత్తికాండమందు  విమర్శింప(బడును. (౫) ఆక్టోత్స త్తియం. 
దొక దేశముకం పె మలటియొకదేశయు ఉచ స్ప స్థితి యం దున్నదో . లేదో 

నిర్ణ యించుబయందు పరికీలింపవలసీన వివయము ఏంేంట నుత్పత్తి 

యగు. మొత్త ఫు అర్థము కాదు ; సరాసరిని చేశమందలి యొక్రా_క 

వ్యక్తియు నుత శి లేచేయు అర్థ మే ఈ సందర్భమున ముఖ్య "మైనది, 
ఇట్లు "లెక్క చేసినయెడల ఇరగ్గండు అమెరికాదేశయులు ఉన్నతే 

స్థితియం దున్నట్లును, మన దేశము హీనస్థితి యం దున్న ట్లును స్పన్ధ్య 

మగు చున్నది. చేళమందలి జనసంఖ్య చ్చు నున్నది యని 

. కొందబున్సు హెచ్చు లేదనియు మటింక "హెొచ్చినప్పటికిని పృమా 
(UU 

దము లే దనియు కొందటును వాదించుచుందురు, ఈవాదములలో 

మనము గమనింప వలసీనవిషయము మొత్త ఫు అర్థము కాదు; సరా 

సరిని' ఒకా్క_కవ్య క్తి యు నుత్చ త్తి చేయుచుండు. అర్థము. ప్రస్తుతపు 
రిస్టితులలాే జనసంఖ్య కొంచెము తస్థటవలన ఈ సరాసరి ఆదాయము 

(Average income ) హూ చ్చనన ట్ల టుండునెడల ఇప్పు డుండుజన 

సంఖ్య, 'హెచ్చనియే చెప్పవలెను; అట్టు గాక జనసంఖ్య కొంచెము 

_తస్టటవలన సరాసరి ఆదాయము తగ్గు నెడల ఇప్పు డుండుజనసంఖ్య 

హెచ్చు 'కోదనియీ చెప్పవలెను. mn సంయోగవిధానములందు 2 ఒక. 

దేశమునకును మజియొక్ష టేళమునకును ఎన్ని యేని భేదము లుండవచ్చును. 

వీనిలో వ్యవహార బాపాంళ్యము, వ్యవహార మున పని చేయుచుండువారీ 

లోంగల పరన్నర సంబంధమాలు, వ్యవహారమును నడఫుటకు కావలసిన. 
స్వాతం త్ర శ్ర్ములు ననునీమా౭డును ముఖ్య ములు, కొందు" శె తులు . 

శెండు యూలడెకర ములగూిని సాగు చేయుచుందురు మజేక్రా ందటు = 



అర్థశాస్త్రము 
వందలకొలంది యేకరములన్కు క్రొందణు వేలకొల/దియెకరములను సాగు | 

చేయుచుందురు. కావున కొందలునై తుల వ్యవహారము స్వల్పముగను, 
మజీకొందణయుక్క_వ్యవ హారము బాహుళ్యముగను ఉన్నది. వ్యవ 

హారము చాహుళ్యముగ నుండునపు డొకయజమానివళకమం దుండు 

. మూాలధనము, పృకృతిసంపద్య్క పనివాండృసంఖ్యయుు, అత? డుత్ప త్తి 

చేయు పదార్థ ముల సముదాయమును అధికముగ నుండును, మామూలు 
నేతగాండ డృకును, మిల్లుల బెట్టి ట్టి బట్టల చేయించుయజమానులకును ఇట్టి 

భేదము కయ, వ్యవహార బాహుళ్యను సాహాయ్యకారియా కాదా క్ 

ఎట్టియర్థోోత్స త్తి తికి చాహుళ్య మావళ్యకము- చాహుళ్య మధికము 

కానుకను కొన్ని పదార్గములవివయమున నుక్పత్తి చేయుట కగు 

సరాసరిఖర్చు త్న్ పదార్థము చౌక యగును; కొన్నిటియం 

_దట్టుండదు. ఒకయేప దార్భమువిన యమునంగాడ ఒకహద్దు దాంటువజ 

సన చాహుళ్య మధికనేసట చోకతనమునకు జూకు వగుటయ్సు 

అది డాంటినత ర్వాత చాహుళ్యము. మూలమున చాకతనము లేకుండు 

టయ సంభవించుచున్న ది. సామాన్యముగ మన బేశమందలి వ్యవహార 

ములు అల్బములుగ నున్నవి; పాళ్చాత్త ట్ర చేశ ములలోని వ్యవహార ములా 

చాహాుళర్షములుగ నున్నవి. (౭ ఉత తికాండమందలి సిదాంతము 

లలో ముఖ్యము లై లె న ల ఛాహవళ్యమునకు సంబంధించినవి, 

వ్యవహారము చాహుళ్య ము కానుకాను. ఊర్చతతి యగు పచార్థము 

చొకగ నుండినయెడల్ళ నట్టివ్యవహారము. లధికనృద్ధి న్యాయ ము ననుస 

రించి యుండుననియు ( Law of increasing Teturns 3) బాహు 

శ్యము అధికము కానుకాను ఉత్ప త్రియగు పదార్థము గాయక మగు 

చుండినయెడల నట్టివ్యవహార ములు క్రీణవృద్ధి న్యాయము (Law of 
Diminishing Returns ఏ) ననుసరించి యుండు. ననియు, బాహు 

ళ్య్యము కానుకాను ఉత్పత్తి త్తియగుస డార్థ ము చౌకయుంగాక గాయక. 

మృనుగాక యథా పృ కార ముగ నుందునెడల నట్టివ్యవ హారము సము 

వృద్ధి న్యాయము (Law of Constant returns y ననుసరించి 

యాండు ననియు చెప్పుచుందురు. ఈచ్యాయమాలకును, అనుభవకాండ 

మందలి  మీశోఫమయోగ న్యాయమునకును కాంత సాదృశ్యము కలదు, 
(౮) ప్రతివ్యవహారమందును నాలుగ్లై దురక ముల పనులు చేయవలసి 

యున్నవి. వ్యవహార మునం దుత్స త్తి త్రియస ప పదార్థమును ఎంత అధిక 

ముగ సుత్స త్రీ తిచేయవలసిన దియు, దాని చవట "నెట్టి క్కయమునకు 

ని కృయింపవలసీనది ము, అందులకు కావలసీన సాధనమల ీరితిగ 

_సమక్షూర్చవలసినదియు తీర్గానించుట మొదటి పని, ఈ. తీర్థానములం 

బట్టియే వ్యవహారము మూలమున వచ్చు లాభనస్థ ములు. నిర్ణయనుసను, 

లాభనస్థ్రములను భరించువూచీ యెవరిదియో 'వాశే వ్యవహార మునకు 

యజమాని యని చెప్పంబడుచున్నారు. యజమాని ఒకండుగ నుండ 

వచ్చును; లేదా ఇద్దటుముస్పరు భాగసార్వములు కలసి లాభనష్ట్రములకు 

 వూచీప పడవచ్చును ; లేక వందలకొలంది మనుష్యు లందుకై కలయ 

వచ్చును, ప్రస్తుత కాలమున కం పెనీవ్యవ హార ములలో (Joint_ 

stook Companies ) అనేకము లిట్టివి,. లాభ్నష్ట్రములను. భరించు 

. ళీ 

వూ-వీ వహించుటయీకాక్క వ్యవహారమందలి వినరముల నన్నిటిని 

చక్కగ నడపువారు కొంద జుండవలెను. అట్టివారికి నియంత లని 

“పేరు (Directors). వారి3యు త్తరవుల ననుసరించి నెలజీతములను 

పుచ్చుకొని పని చేయువా రేకు లుందురు. విచారణదార్డు గుమా 

సాలు కూలివాండ్రు, ఇందులో . చేరినవారు. వీరుగాక్క వ్యవహార 

మునకు గావలసీన (సృక్ళతిసంపదలను సన్నాహము చేయు భూస్వా 

నులు కెందటునుు మూలధనమును బుణముగ నిచ్చువారు కొందును 

ఉందురు. ఒకవ్యవహారము. జయ పృదముగ జరగవలయు ననిన (౧) 

లాభనష్ట్రముల ననుభవింప సిద్ధపడియుండుట, (౨) వివరముల చేర్చ 
అుచుట్క (3) వాని ననుసరించి నిర్లీ తములగు పనులను చేయుట, 

(౮) కావలసిన భూమి మొదలగు సృకృతిసంపదలను సరఫరా 

చేయుట్క (౫) బుణము లిచ్చుట _ అను వివిధములిస పనులను 

చేయవలసియున్నది. ఈపనుల నన్నింటిని ఒకండే చేయుచుండ 

వచ్చును లేక కొన్నిపనులను ఒకండును, మతికొన్నింటిని మటియొక' 

డును చేయుచుండవచ్చును ; అట్లు గాక ఒకొ.కవిధమగు పనిని 

ఒకొక(డు చేయుచుండవచ్చును. సౌంతభూమిని సొంతేముగ (కూలి 

వాండృను పెట్టుకొనక ) సౌంతపరికరములతో (ఒకరియొుద్ద బుణము 
తీయక్క తాను కూడంబెట్టినమాలధనముతో ) సాగు చేయునైతు 
లశీకు లున్నారు 3 ఇతరులభూమిని సొంతముగ సొంతపరికరములతో 
సాగుచేయునై తులు మజీకొంద టున్నారు; భూమియు పరిక్రమ 

మును సొరితోములుగ నుండి, మూలధనమునుమా. తృము సాహుకార్హ్మ 

యొద్ద బుణము శీసి సాగు చేయురై తులు కొంద అన్నారు, 

సొంతముగ శేదియు లేక్క ఇతేరులభూమిని కూలివాం డృసాయము 

చేతను ఇతరులయొద్ద బూణయుగ  తీసిక్రొనిన మూలధనముచేతను 

సాగుచేయువా శెందట్ో కలరు. ఇక్రే వ్యవసాయము కాక తక్కిన 
పరి,ళ శ్రనుములందు రకరకములగు సంయోగవిధానము లున్నవి. గొప్ప 

గొప్ప మిల్లులను బెట్టి జీలకొలంది పనివాం డు చే పని చేయించు యజ 

మాను లున్నారు. “కావున యజమానులకను. నియంతలకును వేతనము 

లను పుచ్చుకొని పనిచేయువారికీని, భూసాషిములకోన్కు మూాలధనను 

నిచ్చువారికిని ఎట్టిపరస్పరసంబంధ ముండినయెడల ఊత్ప_త్తియగుధనము 

అధికతమముగ నుండును? ఈకాలమున విస్తారమగు మూలధన ముండిన6 

గాని ఏపర్శిక్రీమను స్థాపించుటకును వీలు కలుగుట లేదు, ధనోత్ప త్రిక 
ఫురువుకారము కావలసియున్నను మూలధనము లేని ఫురుహకారను 

వ్యర్థ మగుచున్నది. మూలధన మున్నవాండు ఎట్టివ్యవహారము నై చెనను 

చేయలలినియున్నాండు. అట్టినాళే వ్యవవోరముల కంతేకును యజ 
మానులుగ నుండి కూలివాం డ చేత ఇష్టమువచ్చినపనిని ఇష్టము వచ్చి 

నట్లు చేయింపళలిగియు న్నారు. _ అందుచేతను ప సుతకాలమునకో 
లాలి 

6. మూలధన ఫుయుగము * ((శీళ6 01 Capitalism ) అనుెపీరు సార్థక 

మగుచున్నదిం వ్యవహారములో చేరి యుండువారికిల గల పరస్పర 

_ సంబంధము తృ _ప్రికరముగ లేక పోవుటచేత *ి పాళ్చ్ళా త్త త్ర శ్రి దేశేయులం 

దప్పుడప్పుడు. కూలివాం డు సమ్మెకట్టి పనిచేయుట మానుటయ్యు యజ 



౪౫౮ 

మానులు పనివారి నందజిను ఒకొక పుడు" చ నినురాడి “తోలణంచు | 

టు సంభవించుచున్న ది. జమికొదారులకును రై తులకును' “అఫ్ 

సాగుచేయుట మంచి దనియా సాగుచేయువాండె భూస్వామిగ నుండ 

ఉఇెననియు కొందు వొడించుట కిదియే కారణము, ( ౯ వృ త్రిస్వాా 

తరము ప్ర పృస్తుత కాలమునకు లక్షణ. మని ఇచెవజులో సూచింప6 

బజేను. కాని ' అర్థికముగ మురదంజవేయు చున్న అమెరికా జర నీ, 

ఇంగ్ల ంశుజేశీములంగు వృ _త్తిస్వాతేం త్ర, సియును నిరోధించుటకె అెనీ 

కములగు “నేర్పాటులు కావింప(బకుచున్న ని, వీనిలో కొన్ని ప్రభు 

త్వమునారి శాసనసమ్మతీ ములు; కొన్ని పృభుత్వమునారితో సంబంధము 

లేనివి, ఏచైనపచార్థమ నొకదాని నుత్ప త్తి చేయువారిలో నశేకులు 

ఒక విధముగ  కమలోతొము కట్టుగట్టి మెనుండువా శివరైన నావృ త్తిలో 

స జీశింపందలంచినపుడు వారీకి అణు కలి, వారీని 

శేయుట సాధారణ మగుచున్నది. 

ములయుక్స త్తి * బహుముఖము *) గాక * ఏకముఖ” మసచున్నది. 

ఈ బచాుంముఖము ” అనగా ఒకప దార్ధమును అ "నేకు లుక్స త్తి తి చేయుట, 

క స్పీకోముఖిము * ( Monopoly 0 “అనలా దానిని జకళీ. యాత్చ త్రి తి 

షీశరంట. అనేకులు ఉళ్చ ర్తి చేయునపుడు వారిలో వారు పోటీపడు 

టయు వారికిగల నై పుణ్యము చూపి పదార్థము. 'చొకగ దొరకు 

నట్లు గావించుటయా సహజము, “ నీక ముఖము * గ నుత్సత్తి యను 

నప్పుడు వ్రు వెనిదోసఫము కలుగుపుయే కాక "పడార్థము గాయకముగ 

నుండుటయు కలదు. అయినను కొన్నిప దార్థములను ఈ ఏళమ్సుఖము ) గ 

నుత్ప్తి చేయుట యే లాభకరముగ రండును. ఎట్టిప పడార్థములవినయ 

మున సట్రేలాభము కలుగునో పరిశీలింపవలనియున్న ది, మున జేశమున 

ఉప్పు నర ముందు కల్లు సారాయి 'ముదలగసనపవి వుభుత్వమువాళలే 

యుత్ప్లి శావించుటమో, వేక్ వారిశాసనములకు బద్గు లై లె నవా 

రుత్ప త్తి గావించుటమో' జరగుచ న్నది, సీక్షనఖోత్స. త్తి? లాభ 

సృభుక్వమువారే చేసిన బాగుగ 

నుండునా? లేక వ్య కులకు వదలిపెట్టుట మంచిదా?! అనువివ యము 

ఆలోచింపవలనియున్నది. (౧౦) ప్ర, ప, స్తుత క్షాలమదు అర్థోత్ప త్తి! 

నుతియొకలకు ణము కలదు, అశీవలు + వా రేత్ప్లి త చేయువస్తువులను 

సార్వనభవమునకు6 పరులకు విక యిరచు" 'ముజ్జేశముతో 

నుత్ప_త్తి చేయుచు న్నారు. ఇది క్రొ చర్రలకు. ణు కాదుగాని పూర్వము 

కందు నిప్పు -డిది మొక్కునగ వ్యాపించియున్న ది. వేరుసెనగ 

జనుము, నీలీ పతి త్తి. మిరపకాయలు) నువ్వులు. లోనగువానిని 

నండిందురైళు లిట్రివారు; తక్కిన: ధాన్యమును పండీంచు రైతు 

లలో నేకులు పండ డినడాని నంతయు .స్వానుభవమునకుC చెట్టుకొనక్క 

కద నుని స్పష్ట మె చునయెడల అట్టిపని 

గాక 

కొంత భౌాగమునై నను విక్ర యిశచుచుందురు. వ్యావసాయిక వృత్తులు 

గాక పాటక ప్రవృత్తుల Manufactures ) నవలంబించిన సాలె 

డృంగులు లోేనణుబారు వారు కయారు గావించిన 

కావున 

బాండు 

పదార్థముల ean వి క్రయింపవలని యున్నది. 

తర్షశ్రా' 
యా a 

 సామానుల సుగుణములను లోకమునకు 

కళలో ని నొకటి నీకాలమునం. దున్ని. ఉత్పత్తి చేయు వారీక ౦కు" 

 వాషషారముచేయు వర్తకులసంఖ్య హాచ్చసటకుహాడ నిదెయే కార' 

ణము, రోడ్డు, 

ములం, కపాలాక ంతి యే ర్చాటులు - సి యన్నియు న త్యావళ్యకము 

'ప్రువేశింపకు డం 

ఇందుఈళూలమున అనేకపదార | 

స టికిని మన దేశమున 

_దుత్పత్తి త్రి యస వస్తువులను కొనవలసీన అవసరమును, మన వస్తువులను 

సము 

a క్ర యివి. క్ర యములకు కొవలసిన సదుపాయము వీ కాలమున పూర్వము 

లు ఇసు ప్రాధాన్యమును. గాంచియున్న వి, మన శై తులలో 
ప్రాయ భేదము లీకారణముచేత నే కలుగుచున్నవి. సొ ౦త చాశే'ళూమిని | నచేకులు. “వ్యవసాయము చేయుటయాం 'చెక్కవ నేర్పును. 'మాపీంచువా' 

రైనను తా 'ముక్పృ్తి గావిం చుస సరకులను విక యించు విసయమున' 

వెనుకంబడియు'న్నారు. తాము తయారుచేసిన సామానులను బిరివిగ 
క్ర స వలను వికృయించుట కై కోట్లకొలది జు ద్రవ్యము నీ కాలమున ప్రకటనలకు 

( Advertisements గాను అనేకులు, ఖర్చు పెట్టవలసి యున్నది. 

సృకటించుట ముఖ్యమగు 

కాలంవలు, ఇనుపదారుల్కు స్రీ మర్గు, ఆకాళయాన 

లనుచున్ఫ వి. (౧౧) మనకు కావలసిన పదార్థము లన్ని యూ మన 

జోళనుం దుత్సీ శ్రి తి యట లేదు; మన క ముత ర్తి తిచేయు పచారము లన్ని 
య 

గిరాకి యుండుట లేదు, కావున) విదేశములం 

_బిబేభములందు అమ్షవలసిన అవసరమును కలుసచున్నవి, ఇట్టి కోయ 

నృిక్కయను. శెప్పును 'లాభకరములో, ఎప్పుడు స్య రాయక మలో 
నిర్ణయింపవలెను. మనము ' విదేశవస్తువులను కొనుట మొనినయెడల, 
విచేశములవారు మనవస్తువులను కొనుట మానెదణీ, (౧౨) నునజేళశ 

మం దప్పు డుత్పత్తి యగు ధనే సముదాయము బాల త్రక్రు.వగ 

నున్నది, చారి ద ద్రశ్రబౌధ హె చృగచున్నది. జనసంఖ్య యందును, . 

పాటుపడువారిస సంఖ్యయందును, పొటుపశువారి శక్తి సామర్థ్యము 

లందును వూలనభనమును వృద్ధి చేసికొనుటకు కావలసీన' 'యవకాకము 

లందును, ప్రావీనకాలఫు పరీకర ములను మాని లాభకరములగు యం త్ర, 

ముల నుపోగిం చుటయందును, సాధన త్రయ సంయోగ విధానము 

లందును మనము చేసీకోనవలసిన 'మోద్చు. లనేకము లున్నవి, వీనిలో 

శెట్టివి న్యక్తుల ( Individuals ) యుకాయు క్ష పరిజ్ఞా నమావలన 

జరగలలవో 3 ఎట్టివి జరగుటకు. శభుత్వ్టమువారి సాహాయ్యము ఆవ 

శ్యకమో నిర్ణయింపవలెను. మనకంయె నంతయో నెనుక ల కియున్న 

షియా చేశము గడచిన ప్రదోస సంవత్సర ములలో. "సంకయో ముందునకు 

టన. పృభుక్వమువారి . సాహాయ్య మే. కారణము (పైని 

“పేర్రొ్క_నిన' "సంగ్రైండు. వీవయములను గుటించి వివరములు తెలిసీ 

కొనల రువారు 6 ఉత్పత్తి త్రి రే 6 జన సంఖ్య ?, 6 మూలధనము *, ) 

పకృతి సంపద, లివొసకన్యాపారము? లోనగు విషయములను 

సజేంచిన ప్ర, త్యేకబ్యాసములను చదువునదె).. ర్ట 

వ్ మూల్యనిర్హ యకాండము వ. . 

__ మాల్యనిర్ణయకాండమునందలి విషయము లీ కి (క్రిందివిధముగ 

నుండును 2 (౧) ఈకాలమున పడార్భములలో సశేకమాలు స్వాను. 

భవమునకుంగాక వినిమయమున కై యక్ష క్తి భావింపంబడుచున్న 

వని తెలిసీయున్నడి. వ్రతిమనుష్యుండును. తనకు కావలసీనవస్తువుల 



అర్థశా శ్రమ 
నన్నిటిని తానే మంతా త్తి చేసికొనుట లేదు, ఏప డార్భ ముత్వే త్రి | 
చేయుటుయం౦దు తన కకర్కు_నగ చేర్చును అభిరుచియును* వసకులును 
కలవో అపదార్థము నాత్పత్తి చేసి దాని నితరుల కిచ్చి వారియొద్ద 

నుండి తనయనుభవము నతన . కావలసినవ స్వవులను సంపాదించుట ప్ర ల సుత 

ళ్ క 
కాలపులకుణ మని లాడ చెప్పంబడియూన్న ది, కతా నిచ్చుప దార్థ 

మునకు బదులుగ నిత వసు స్వవులా ఎంత బాహుశ్యముగ . లభించును. 

అనునదె . .వృతిమను హూ నికిని “వాల ముఖ్య మైనవిషయము.. ఈ 

వాహుళ్య. మధిక మొ నదెమెడల అతనిస్థితి బాగుగ నుండును ; లేనియెడల 
నది. బాల నిభారకరవముంగ నుండును, వినిమయము గావించినపుడు ఒక 

పదార్థమునకు లభించు. మజేయొకసడార్థమయొక్క 
చాహుళ్య మే మొదటి చానిమార్యము. ఒకసేరు.. బియ్యము నకు. 'బదులా 

రెండునేర్ణ ఉప్పు, దొర క నయెడల _ న రుబియ్య పుమా-ల్యము. శకెండుసేర్గ 

ఉప్ప అని, చెప్పుయుంధుము,.. (2౨) ఒక నేరు ' బియ్యముయొక్క 

నమూల్యము రెండుసే గ్గ _ఆాష్పుగన్వూ . ఒక సేరునయ్యియొక్క -మూల్యము 

ఇరువదినేర్ణ ఉప్పుగనుం ..ఒకనేరు నూనెయొక్క_ యాల్యము. :పదినేర్ణ 

ఉఊప్పుగను ఉండును. అట్టిసందర్భములో బియ్యము యొక్క_ యూల్యము 

తక్కువ యనియు నరానెయొక్క్టైమూల్యము 'అంతేకం కు - గెక్కు_వ 

యనియు, నెయ్యి దం క్క మూ ల్యము మజణేంత యొకు గావ యనియు 

చెప్పుచుందుము, కొాన్నివస్తువులమూల్యము ఎక్కువగ నుంఢుటకును, 

కొ న్నిటియొక్కమూ ల్యబ్న్వము తేక్కు_వగ నుండుటకును గలకార ణ ములను 

విమర్శించుటరేం మూ ల్వి నిర్ణయ కాండమం దర్ధశా(స్ర కారులు చేయు 

పని. ( 3) వినిముందు ముయొక్క యుబ్దేశ్రము మనదగ్దజు..నుండపదా 

రము నిచ్చి మునకు. కా వలసీన ప చార్భములను సం పాద్దించుట మొనను 

కాలమందు పడాస్థాంతరములకుంగాక చెలామణి 

దృవ్యము( Money నౌ మనము... వినిమయము చేయుచున్నాము. 

ధాన్యమును పండించు తునకు . కావలసినది ఉప్పు - - మీ రప కాయలు, 

ఈఊచహార ములను 
యా 

చింతపండు, "నెయ్యి 9 నూనె, బట్టలు లోనగునవి ; 5 కాని. సాధారణ 

ముగ వీనిలో జేనినికకా ణో ధాన్యము నిచ్చి సంపాదించుట్ల, లేదు, తేన 

దగ్గి నుండంధాన్యమూను భూపాయలలోనికి మార్చుకొని  ఆతాహా 

యలతో తనకు కావలసిన వస్తువులను కొనుట _సర్వస్థాధారణయు, 

వినిమయముయొక్క_. ఆహుద్రేశ్రము సుకరముగ సజవేయుటకై కై మనుష్యుండు 

కను(గొనినసాధన పా -ఈచెలానుణి ద ద్రవ్య మగురూపొయ్ల. 

యొక్క మూల్య మనంగా డానికి బదులుగ లభించురూపాయ లనియే 

మనము మామూలుగ ఇభైక్ట్రూచుందుము, బదులంగలభిం చురూప్తాయలేకాక, 

ళ్ 
అట్లు లభించు ప్రృతివ స్వ స్తువుయొక్క_ "వెం త్రమునకును మూల్యము ' 

పీరు సార్థక మసయన్న దని “పని ఇెప్పణుడియున్న ది, 'కావ్లున 

రాకవస్తువునకో బదులు?“ వచ్చుయూపాయలమొ త్త త్రమునకు చేటూక పే 

9 క క్రయమా 

అని సాముకరణము చేసియున్నారు. 6 కృయము”కూడ 6 మాల్య మే); న 
రండిన చాగుండు నని ఇం

చి దానికి అర్థశా(స్ర్ర కారులు 

కాని" చెలామణి ద ద్రవ్య ముమింలమున వక క్ర మగున్యూల
్యము_ క్ర కయ 

నుని  ఇప్పణకుచుస్త్థుది-. మూల్యమునకొను.
 ర్రయమునకును వుణీయెట్టి 

వస్తువు 

ర 

2 నమగు. భేదము లేకపోవుటచేత ఈ మూల్యనిర్లయము * అన్నను 

'క్రయనిర్హయము అన్నను ఒక్కటి అనియే. మనము (గృహీంప 

వచ్చును: _ ఒకవస్తువుయొక్కు కృయము' అధికముగను, మటీయొక 

దానియొక్క... ,కృయము అల్బముగను  ఉండుటకుంగల . కారణ 

ములను కనుంనొనుటయీ నునము చేయవలసీనపని, 'పదిరాపాయ. లీచ్చిన 

యెడల బస్తాబియ్యము దొరకుచున్నవి. బియ్యము లక్ ంపని యెడల 

మన ప్రాణములు నిలువంజూలవు, కాని వంపలకొ ల:ందెరూపాయల 

నిచ్చినరాని వజ మొకటి లభింపదు, ప్రాణము నిలంచుట కావ 

శ్యక మైన బియ్యముయొక్క.. కోయ నరక 'తక్కు_వగ నుండు 

టకునుు అంతటి గొప్ప యుపరోగము 'ీనట్టి  వజ్మాముయుక్క్ల 

రయ మెంతో అధికముగ నుండుటకును కారణ చేసు? (౪) 

వతి వినిమయమునకును శండుపకుములవా రుండవలెను. ఒకపతము 

పనివాడు కొనువారు (డే శే కలు | రెండవ పతుములోనివారు అమ్ము 

వారు (వి విక్రేతలు ). కొనువారు అమ్మువారును. కలసి జేర మాడిన 

తర్వాత నిరుప:షములవారును అంగీకరించిన మొ త్తే 6 కృయము ”, 

కొ నువాం డంతేటి క యము నియ్య సి దపడుటకు కారణములను] 
(4 

'డంకటిన్రాయమును తీసికొన సిద్ధపడుటకు కారణములను 

కయగొనవ'లెము, బస్తావియ్యమనట పదిరూపాయలకం క. 'నెక్కువ 

యిచ్చుటకు కొనునా6 డోందుల కంగీకరీంచుకు లేదు ?' వజ 

అమ్మువా( 

ళా జ, మసంనే 

నాలుగై దువం డలరూపాయలనుగూడ నిచ్చుట కోత జేల అంగీక రించు 

చున్నాడు? 2 అనుభవకాండమున ఈ, ప ప్రశ్నకు సమాధాన మిదివటశే 

చెప్పయడియున్నది. క్షీణోపయోగ చ్యాయము. ప్రకారము. వస్తువు 

యొక్క మితత్వమును బట్టి దాని తుదియుపయోగము నిర్లయింప (బడు 

ననియు. తుదియుపయోగమునుబట్టి ' దాని, క యము నిర య్ మనుచున్న 

| దొనీధయు స్పష్ట మనచున్నది, బియ్యచ్చబస్తాలు లక్ష.లక్రొ లందెగ నుండుట 

వలన దానియొక్క తుదియుపయోగము చాల తేక్కు_వ ; అందుచే 

చోని ర్రయముకూడ కొల తక్కు. వగ నున్నది. వ్యజృములసంఖ్య - వా 

వ్యబ్తెముల మొత్తము --- మిక్కిలి ''మెతతరముగ నుండుటచేత వాని 

“ఫోడియుపయోగమా * మిక్కిలి అధికముగ నున్నది3. అందుచే 

దానిక క్ర యముకూడ “హెచ్చుగ నుండుట: సంభవించుచున్న ది, బయ. 

మయన్కశ్రుయము పదెరూపొయలనుండి మొునిమిదిరూపాయ లైన 

యెడల దానికి కారణము బియ్యము యొక్క. *'తుదియు పయోగము 3 

తగ్గటయే. ఇట్లు తస్టటకు 'ముఖ్యములగు కారణములు రెండు కలవు, 

అమ్మకమునకు సీ సిద్ధము నుండు' బియ్యము హెచ్చు. కావచ్చును) ' లేక 

వియ్యమందు. శ్రే శే తలకుం గల యిష్టము త్వవచ్చును, (బియ్యమును 

బదులుగ నోదుషులనో) "శాసలనో, జొన్నలనో. వాడుటక ' ప్రుజి 

ప్రారంభిం చినయెడల బస్తాలసంఖ్య అధికము కాకున్నను ఉన్నమ్తోం 

ది యోగము. తేస్టను. బియ ముయొక యొక్క తుదియుప న్స కా క్రయము 

పదిరూపొయలనుండి పండ్రైరడుర్తూపాయ లగునఫుడు' .బస్రాలసరఖ్య 

కస్ణటయో శ్రే, క్ తలకు బియ్యవుందులల ఇష్టము ' హెచ్చుటయా 3 కార 

హౌచ్చుటకోను కస్టటకును గల కారణములను . పర్గిన్తీ 



౪% 

లీంపక, ఏదియో యుక సమయమున ఫలాని కోయ ముండుటకు కార 

అమును నునము విమర్శించినయెడల్క ఆసనుయమున అమ్షక మునకు సిద్ధ 

ముగ నుండు బస్తాలసంఖ్యరోం ఆకారణ మని మనము చెప్పవచ్చును 

గ్రోత్ లీచ్చుకృయము వస్తువుయొక్క_ బాహుళ్యము (డాని తుది 

యుపయోగము ) ననుసరించి యుండు ననుట స్పహ్థము, 

అమ్మక మున కుండు బస్తాలు శ్ర లిచ్చుభర 

౧౫3౦౦౦ లు రు ౧౫ లు 

౧౭,౦౦౦ లు ర, ౧౦౪ లు 

౨౦,౦౦౦లు రు ౧౩లు 

౨కి,౦0౦00౦ లు రు ౧౨లు 

౨౬౩౦౦౦ లు రు ౧౧లు 

30,000 లు రు ౧౦లు, 

(౫ ) అమ్మక మునకు సిద్ధముగ నుండు బస్తాలను బట్టి కయము 

నిర్ణయ మసచుందనుగడా 1 కోని ఒకొక సమయమున అమ్మకము 

: నకు ఎన్నియో. కొన్ని బస్తాలే యుండుటకు కారణ మేమి? అంక 

కంకేు “"హచ్చుగలాని తక్కువగంగాని శేసండుట యేల? విశ్రైతల 

యిష్టానిష్టములంబట్టి ఇది నిర్ణయింప (బడుచున్నది, మనుష్యాండు శృ శమ 

పడినలాని బియ్యము మొదలగు పదార్థము, లుత్ప శ్లి కాంజూలవు; కాని 

ఎవండును ని శేవ.కాలము కస్టప పడుట కిచ్చగింపండు, విశ్రాంతి లేక 

నిరంతరము పని జేయుటకు. “ప్రతి మనుష్యుండును ఫీస్ణపడుసెడల 

నిప్పటికంకు నెన్నియోరె. ట్రధికముగ . నున మీక పదార్థముల 

నుత్ప త్తి త్తిచేయంగలవార మగుదుము, అప్పుడు వానిచాహుళ్య. మధ్గీకమై 
వాని క యములు తస్టను.. కాని పృతిమను ష్యుండును కొంతకాలము 

మాత్ర, రమే ప పని చేయంగలిగియున్నాడు. అందులోకూడ శ్రమను కను | 
సణమన ఫలము. లభించునను నమ్మక _మున్నప్పుడే అతండు నికేయ 

_ సిద్ధప పడుచున్నాంయడు. శ్ర శమ కనుగుణమగు ఫలము లభ్గించినదియు లేనిది 

యు తెలిసికొనుటకు 'పచార్థమయొక్క క్ర కృయ మొక్క_టియీ. మన 
' క్రీకాలమున ఆధారము, ఎక్ళూ_వగ పదార్థము. నుర్చృత్తి చేసినయెడల 
చానిఖరీదు త నని క గీరాకి? ఫి సిద్ధాంత మునుబట్టి తెలియుచున్నది, 

కావున పచార్థముల నుత్చ త్తి చేయువారు (క్రయము తస్థానీమో యని 
భయపడి వానో సత్యధికముగ కయాభుచేయ సాహనీంపరు. ఏమా,త తీస్తు 
చాహుళ్యముగ తయారుచేసినయెడల వానికీ వచ్చు శ్రాయము "ఢమ. 

శ్ర కనుగుణముగ నుండు నని వా గనుకొ నెదరో అంతటి చాహు 

భ్యముగ మాతే తము వారు దాని నుత్ప శ్రి చేయుదురు. . ౧౫౦౦౦. ల 

బస్తాల. బియ్యము నుర్చత్తి త్తిచేసినపుడు జక్కొకబస్తా నుత్పత్తి తి వేయుట 

కసఖర్చులు రు ౧౧లు అయినయెడల ఒకొక బస్తా యొక్క_ 

కృయము రు, ౧4 లగుటనే బస్తా ఒకటింటికి రు, ఈల లాభము. 

వచ్చును. లాభము వచ్చుచున్న పుడు" రైతులు మజికొంత భూమిని 

.."పాగుచేసి ౧౭,౦౦౦ ల బస్తాల నుత్చ త్తి చేయవచ్చును, కాని అప్పుడు 

ల వారీఖర్చులు బస్తా ఒకటింటికి రు. ౧౨ ల వజకును పెరులోవచ్చును, 

. ౧౭౦౦౦ ల బస్తాలు అమృకమున్న సన్నప్పుడు శ్రయము. | రు, ౧౪ . 

ఆర్త శా 
థ్ 

అప్పుడుకూడ నైతుల కొక్కొక బస్తాకు 

లాభము దొరకు చుండుటచేత వారు 

మజింత శ్రోనుపడుట కిష్టము గలవానై ౨౦౦౦౦ల. బస్తాల 

బియ్యము నుత్స త్తి వేసి అమ్మక మునకు తేయలరు. అప్పుడు బస్తా 

ఖరీదు రు, ౧౩ లకంయు నధికముగ నుండజాలదు. ౨౦,౦౦౦౮ బస్తాల 

నుర్చే త్తి వేయుటలో నొకొ్క్కాకబస్తా కగుఖర్చులు రు. ౧౨ లు 

అయిన యెడల వారిఖర్సు ను వారికి లభించు క్ర, క,యమును సమానముగ 

నుండును. వా రంతటితో నిలువక, ౨౩,౦౦60 బస్తా లుర్పత్తి చేసిన 
యెడల బస్తా ఒకటింటికి వారి కగుఖర్పు రు. ౧౪ లు కావచ్చును; 

కాని అన్ని బస్తాలును. అమ్మక మునకు వచ్చినపుడు (క్క కాయము రు, ౧౨ 

లగుటచేత వారి శృమకు త్రగనలాభము లేక శెంజేనిరాపాయలచాప్పున 
నష్టము వచ్చును. 30,000ల బస్తా లుత్పత్తి చేసినపుడు వారికి 

వచ్చునష్టము మటలీంత యధిక మగును. ఇట్టిప రిస్టితులలో వ్యవహార 
మందలి కష్ట సుఖముల నెజీణిన రై తులు ౨౦౮౦౦ ల బస్తాలకం క 

నెక్కు_వగ నుత్స త్తి చే చేయంజాలరు. ఈయుదాహరణమును బట్టి ఉత్పతి 

వేయయిడు మొ_త్తములలో (౧౫౦౦౦; ౧౭౩౦౦౦; ౨౦,౦౦౦ 
లోనగునవి ) ఒజకొ్క్క_కళమొ _క్రమసందర్భమున నోకవిభమగు ఖర్చు 
లుండుట "స్పష్ట మగణుచున్న ది. కిర్పూనకు తగిన క్కయము 'దొరఠకిన6 

గాని ఉత్పాదకులు తమపనికిం బూనరు గనుక ఏయే శ్రుళయుము లున్న 

పుడు ఎం తెంత మొత్తములను వా రుత్స_త్తీ చేయుదురో మనము చెప్పం 

పడిపోవును. 

 గలిగియుందుము, . కృయమునకున్స్కు రూత్చత్తియగు 'మొ'త్తమునకును 
గలసంబంధమును విశదపఅుచుసిస్టాంతము నకు 6 చాహుళ్యసిద్ధాం 

తము? ((Law of Supply) అని పేరు, కయము హెచ్చు 
కానుకాను 'ఉత్సంర్తి చేయ బడుమొ త్తము హొ చ్చగుచువచ్చును, 

ఉఊత్చాదకులను ఫురికొల్పునది క్రృయమునకును ఖర్చు లకును నుండు 
సంబంధ మే. ఈ బాహుళ్య సిద్ధాంతము) ఈ క్రి ందిపట్టేమాలమున 
స్పష్ట మగును, 

బస్తా క్షయము లేక బస్తా కగు ఖర్చు ఉత్పత్తి యగు మొత్తము 
రు ౧౧లు ౧4౦౦౦ లు 

“రు ౧౨లు ౧౭,౦౦౦ లు 

రు. ౧కి లు ౨౦6,౦౦౦ లు 

“రు. ౧రీ్లు ౨9 ,౦౦౦లు 

రుం ౧౫ లు no ౨౬౦౦౦ లః 

రు ౧౬ లు . : 30,000 లం 

ఈపట్టీని, రాకి సిద్ధాంతమును. నూచించుప టీతో సరిపోల్చి 

మాచినయెడల ౨౦౦౦౦ ల బస్తాలకం పె నధికముగ నుత్చశ్త త్తి చేయుట 
లాభకా*రి కా డనుట స్పష్ట మగును. ఈ ₹0డుసి సిద్దాంతములను. సమన్వ 

యించుటమూలమున -క క్రయనసిద్ధాంతము * (Law of price y 

ఏీర్పడుచున్నది. ఎంతటి బోహుక్ళేమనప (సరఫరా 'లేక్ష Supply ) 

శ్రేత్ - లియ్య6దలంచ్యుక్రయము. విశ్రేతల కగుఖర్చుతో సమానముగ 
ముందుక అంకేటి చాహుళ్యమగ చచార్థ. మర్రి త్తి యసుచుండును, 



అర్ధకాస్త్రమ ' 
ఉత్పత్తి చేయదగిన మొత్తమ లనేకము లున్నను, ఒక్క మొత్తము 
( బాహుళ్యము, సరఫరా, Supply ) విషయమునే గిరాకి క్కయ 

మును(Demand price); ఉత్పత్తి చేయుట కస ఫర్చుమీను 
(Expenses per unit) సమానముగా నుండును. పదార్థము 
యొక్క_ (క్క క యమును . . నిర్ణయించుసందర్భము లీవియే,.. (౫) చోహు 

భ్యయుయుక గ్రా మితత్య్వమును నిర్ణయిం చ్లునదె. _ * ఖర్చులు) మాత్రమే 

కారు. “శ, శ్రైమకుం , _దగనక్రయమ _వచ్చునపుకుకూడ క్రొందబు 

విసారయగ నుత్చేత్తి చేయుట కిష్ట సడరు,: ఉతశ్వాదకు "లందజలో 

పోటీ యున్నప్పుడే ఇట్రిది. సంభవించును. పోటీ లేక వా రందటును 

కట్టుగటి యయున్నప్పుడును, ఉత్పత్తి యేకముఖముగ నుండునపుడును 

ఖర్చులకు. మించిన, కృయ మును 'సంపాదింప(గోరి దానికి తేగినట్లుగ 

అమ్హక యన కండు ప దార్భబాహుళ్యయును . ఉత్స్పాదకులు: మార్చు 

చుందురు (౬) కొన్నిప దార్థముల యొక్క మితత్వమునకు కారణము 

(పృకృతిలోప మే), వాని నేత్వత్తి. వేయుటకు € శ్ర నుము ) అవసర 

ముండదు, భూమి మొదలగు 'పృకృతిసం ౦పద ల్. వీనిరొక్కు_ 

చాహుళ్యము తేక్కు_వగ నుండును. . ఎక్కుువశ్న శమ పడినను. వానిని 

ఎక్కు,వగ నుత్సు త్తి చేయుటకు వీలు లేదు. కావున వానివిపే యమున 

గి రాకినిబట్టిమా క్ర, త్రమే కోయుము నిక ర్లయమళచున్నది, వాని నధీనమం 

దుంచుకొను వారు జ శ్రమదడ ఏ డ నక్క లేక విస్తారలాభము సంపాదించు 

చుందురు. | 

చుస్తు ప, స్తుతకాలపు ఆర్థిక ప్రవంచవక్ర క మును తి త్రిప్పుశక్త్ క్త య్. “ఈ 

శకృయముె ... వస్తువుయొక్క_ యుపయోగమును. - “కృ్కయము? 

క్రపోచుచున్న దీ. 'వస్వవుయొక్క అవళ్యక ళా నవళ్యకతలను, 'అవసరా 

నవసర ములను కొలచునదిగూడ 'నిదెయే. కట్టుకొనుటకు నూలుబట్టలు 

"లేక, అవస్థఫడుచుండువా రణేకు' 'లున్నన్యు పట్టుబట్టలను ' ధనికుల 

బట్టలు. కావలసీనవా ~ రెక్కు_న్నక్క క్కయము నిచ్చుకొన లేకపోవుటయు, 

పట్టుబట్టలు కొ నందలలంఏన వారు ఎక్కు_వక్ళ యము నిచ్చుటకు సిద్ధ 

పడియాండుటయా దీనికి: కారణము, చేశేములోని కూలిపాండ్రును' | . 

మూలధనమును పృకృతిసంపదలును పప పదార్భములయొక్క... క్ర, ల య 

మధికముగ. నన్నో వానిని ఉత్పత్తి గావించుటయందు వినియౌగంపం 

బకంచున్నవి. బేశమునకు' 'ఏపదార్థయులు ' ఎంతీమట్టుకు అవసరములు 

అనువివయ మును త్రీక్యానించుటులో నే క్ర యము? “ఒక్క టిడే మన 

మూ కాలమున పరికీలించుచున్నాకు; అసమ లేక అనేకులు ప స్తుండి 

నను ధాన్యము విషయమున వారికిలల. అవసరముకం టె మాటారుకార్డ 

వివమయమున_ మజికొందజకు/గగల అవసరము. ఎక్కువ యని 'తలంచు 

చున్నాము: 'కొవున సౌధన త్ర యము జీనియుక్పత్తి త్. వినియోగించ 

వలయునో నిర్ణయించునది. 6 న యము-): అనుడానిని 'చునము మజవం | 

బట్టి . మన 6 మో కాలమాన 'జీశమోని' వ్రజ వంది
 సెట్టునుణ్నాము 

పదిమంది యొక్షవస్తువును కొనందలంచినప్పుడు ఎవ నెహ్కువ. శ్ర 
యను: 

ఆ౫2 

నిత్తురో వారీ -కావస్తువు లభించుచున్నది, వారి యవసరము. ఎకరై_న 

యని మనము ఇొళుంచుచున్నాము, దరిద్రుండుగ నుండువాండు బ'స్తాకు 

నాలుగరూసా య లకం మె నెక్కువగ నిమ్యశేయ గనుక బియ్యము 

విషయమున వానికిళ/గల అవసరము బస్తాకు పదిరాపొయల నియ్య గల 

ధనికుని యవసర మునకం కు తక్కవ యని మనము పరిగణించు 

చున్నాము. ఎక్టకి కృయమును నియ్యక బలాత్క..రించి వస్తువులను తీసి, 

కొనిపోవుష ద్ధతిక కనక కయ మిచ్చి, తీసికొనిపోవుట మంచి మార్త మే 

కాని కగేకుమునుబట్టేడే అవసరానవసర ములను తీర్తానించుట 

యు క్షమా యని అనేకులు సంశేయించుచు న్నారు, ఆశలి 'యెవరికధి 

కమా వారి -ఆకర్కు_వయన్నృము పెట్టవలయును గాని అజీర్ణరోగముచే 

జాధపడుచుండుచాండు ఎక్కవ క్ర క్కృయము _నియ్యం[లవా( కను చిప 

ముచే అన్నము నంతయు చాని ిచ్చివేయాట న్యాయ్యము కాదని పీర్రి 

వాదము, ఏవ స్తువు నుత్సర్తి తె చేసినయెడల లాభ మధికముగ వచ్చునో 

చానినే ఈకాల మున నుళత్చ త్తి చేయుదురు అనంగా జీని, క కోయము 

హాచ్చుగనుు ఈూల్చే్తి త్రిచేయుట. కగు ఖర్చులు కన్క_వగను నుం 

డునో దానినే ఆమూత్ప త్తిచేయుట' మామూలు, శరీరమునకు. బలమును 

ఆగోగ్యమును సౌందర్యమును. ని మ్యు౭గలప దార్థముల నుర్చత్తి చేయ 

వలెనా -లేక. ఈ త్పాదకులకు లాభ ము నిచ్చుప దార్గయమల నుత్సుశ్తి 

"వేయవ'లెనా ఆఅనిన్క లాభము: నిచ్చుప దార్థముల సే యాత శ్రి తి చేయవలె 

నని పృస్తుతకాల పు ఆచారమును బట్టి తెలియుచున్నది. క్కయమును 

బట్టి పదార్థముల విలువను... తీర్తానించుపద్దతి యధర్శ్మ మని యెంచి 

రహియా క్రేశీయు శాదు ప్రస్తుతపు ఆర్టీ  ఆర్థికపరిస్టీతుల నన్నిటిని నూర్చి వేయు 

చున్నారు. శృహ్తుతో కాలపు. నాగరకత. స్యాయానుసారము కా దని 

వాధింఛువారిల్లో నశేకులు * ర్రయము వమాలమున పదార్థోత్ప_్తి తిని 

పదార్థవిభజనము న నిర్ణయము చేయుట. -అసంగతే మని చెప్టేచుందుక 

నివరీ ములక. ఓ న కస ఓ కృయము “ఏళ ముఖోత్న తి% క సము 

యయుపయో7ార్టము ఊత్పత్తి తిచేయువా శెందతో యున్నారు. సూలు ( 
ల "ల ND స ఖ్రోత్స త్తి స 

దాయచాదము ౫” మొదలగు వ్యా సములను చదువుని), 

ఈ, . అక్థవిభాజనకాండము 

జేకయునం చేలెటంయటు నుత్చ త్తి తెయగు నర్ధసముదాయమును 'దేళము 

లాగినివా రందఆవం "సెట్టిప పద్ధతుల ననుసరించి సేంచుకొనుదున్నా. రను 

ప్రమయము 6 అర్థ విభజనకాండమ "న విమర్శీంపంబడుచున్నది. (౧) 

అర్థము. నుర్చ్ త్రో త చేయుటయందు తోడ్చడువారు రెండుతరగతులుగ 

నున్నారు. ఒకతరగతిలోనివారు కాయకష్ట్రము చేసి తోజ్చడు 

చున్నారు 3; రెం డవతరగతిలోనివారు. 'శమయదీనమం దుండు *ఆ_స్ట్రీ 

ప్రకృత్సంపదలం, వవొలధనము _- మూలమున తోడ్చడుచున్నారు. 
కావున ఉత్చ_త్తోంయగు అర్ధ మంతయు మొ త్తముమింద శెండుభా యు 
లగుచున్న దని “చెప వచ్చును: కాయకస్ట్యము చేయువారికి చెట్లు 

భాగ్గమ మొడతెకిది.క “ఆ స్టీవాస్క. ) గలవారికి చెళ్లుఫాగము. ఇండ 

వది... ఆ_స్టిగలవ శండు... 'కాయకష్ట్యముగూడ చేయుచుండునెడల నతనికి ' 

శెండుభాగములలోే నుండియు. వంతు లభించుచుండును, నియంతలు జీత 

మలం ౩ పుచ్చుకొని... కుని చేయుఊద్యో సలు; కూలివాంద్రు వెంంద్క 



లూ 

తరగతిలో : చేరియుందుఠరు, భూస్వాములు బుణముల నిచ్చుసాహు 

కార్లు - రెండవతరగతిలో చేరయయుందురు. (౨) కాయకస్థము లేక 
అర్ధోక్స కాంజాలదు ; ఆ సి సి హక్కు గలవా రియధీననుం దుండు 

ప్రేకృతిసంపదలు మూలభనములు లోనగువానిసాహాయ్యము ' 'లేక్ష 

ఆకిోత్స త్తి తి కాదు, ఉత్పత్తి యగు. అర్థము ఈరెంటియొక్క ఈ అవసర 

త్రీవృతను *నుబట్టి "పంపక ముసచున్న ది. 

అవసరము" ఆ 'న్థివాక్కు_. సాహా య్య మురయొక అవసరముకం మె నధి 

= కముగ నున్నప్పుడు ఆయాధిక్యము ననుసరించి అర్ధ్థములో నెక్కువ 

భాగము. “కష్టము: చేయువారికి 'ెళ్లును,. అది తక్క వగ. నున్నప్పుడు 

శాయకష్టము చేయువారికి తక్కు_వభొగమును ఆ_స్లీహాక్కు_గలవారీ | 
కన్క_వభాగమును వెళ్ళును, వెయ్యి పుట్లభాన్య ము పండినపుడు:' ఇరు 

_ వదియవవంతు కాయకస్ట్రము చేయువారికి నెళ్లునాా లేక ఇరువది 
_ యమైదవవంతు. వెళ్లునా అనువివయమును తీరానించునది. మెని జెప్పిన 

అవసరతీ వ, తలే, (3) దేశమందలి జనసంఖ్య హెచ్చుగ. నుండు 

నపుడున్కా 3 అర్థోత్స కి త్రియందు జనులకు 'తోడ్చడవలసిన పృకృతిసంప 
దలభాహంశ్యమాను మూలధనమును' తక్రు_గ నుండునప్పుడును కాయ 

కోస్టముమాలమున. వచ్చు ఆదాయము - తేక్కు_వగన్వు భూస్వాములకు 

లభించు సి సిస్తులును సా హం కార్భకు లభించువడ్డీలును అధికముగ నుండును. 
మన దేశ మిప్పు డిట్టిః స్థితియం దున్నది, అట్లుగాక్క జనసంఖ్య తక్కువ 

గను “ప్రకృతి స సంపదలు మూలధనము హెచ్చుగ నుండు. ఇంగ్ల ౦దుం 

అమెరికా మున్నగుదేశములలే కాయకష్ట్ర్యము చేయువారికి వచ్చు 

ఆదాయము "హెచ్చుగ నున్నది. (ఈ) ఒక పడార్భమవళల్లన మను 

ష్యునికీ. కలుగనుపయోగమును దానికై. అతం. డిచ్చు క్కయమును బట్టి 

'కొలచుటకు వీలగునట్టు, సాధన్మత్ర, యములో . నొకొ్ళ_క దానికియల 

6 అవసరతీ వ్య వృతిను "అవి. యుత్సేశ్తి శ్రి చేయగల. అర్థ బాహు శ్యమును 

బట్టి కొలత ట్టుటకు వీలగుచున్న ది. ఏదేని యొకసోధనకు (పురువ 
కారమ్యా, ప్రకృతిస సంపదయో, మూలధన మో) వృద్ధి కానుకాను దాని 

లోని తుదిమాతే, ( Marginal unit) యుత్చ ర్తి శయలల అర్థము 

తృస్ట్రచుండును. గకాంకవాద్దు డాంటినతర్వాత. కూలీవాం,డ డ్రసాఖ్య 

హెచ్చసనెడల నొక్కాకళూలిపాల. డుర్ప త్తి చేయలల ధనము 

త్థచువచ్చును. దీనికి కారణము సులభ శ్రా శ్రావ్యాము, నూటుమంది పని 
చేయచుండునపుడు జేయుికాపాయల విలువకల పరికరములు వారికి 
సాహాయ్యముగ నున్నవి. అని యూహింపుండు. అప్పుడు ఒక్కొ_కనికి 

పదిలూసాయల విలువగల పరికరములు .సాహాయ్యపడుచుండును, 

హీలివాం డ్రు 'నూటనుండి  నూటయేయబది మైనయెడల నొక్కొ 

శనికి: సాపోంస్యము. 'చేయుఫరీకరములు సుమారు, . అజురూపాయల 

విలువగలవి “యగును? మ్లాలధనసాహాయ్యము.. తగును, తగ్గినప్పుడు 

కకాల్లివాం 'డొకాపకడు. _ఉల్పేత్తి . 'చేయర్గల. ధనముకూడ తస్టను, 

బట్టి ట్టి సందర్భములో . :నొకళూల్తివాండు' కూభిచేయక జెళ్లి పోయిన 

యెడల యజమానునికి వచ్చు నష్టము. తక్కుగ నుండును, . నూర్దురు. 

అర్ల్షశా న థు? 

చల్లి పోయినపుడు కలుగునేస్థ్రము '_ తక్కవ: యను, ' కూలివాండ, 
" 

| నష్ట్రముకం-కై.- " నూట రాసేళబదిమంది - కూలీబాం డ్ టో నొక్కా (డు 

Uy 
యొక్క అవసర మొకొప ను వేక్కు_వగను," మటీయికప్వుడం తక్కు. 

వగను నున్నది యని: చెప్పుటలో గృ హీంపచలనీన = అర్థ - “మిదియే, 

పీచేని యొకసాధనముయొక చాషాసళ్యమ వృద్ధి కానుకను. దానికి6 

కాయకస్ట మయొక్క- గల యయుత్పాదకశ క్రి క్రి (Productivity ) తస్తదుండు ననున్యాయము 

నకు ఈ శ్రీశ త్పాదక. న్యాయము 9. (Law of - Diminishing 

Marginal Productivity అని. చెప్పెదరు, (ర) ఉత్స త్తిప ద్ధతు 

లలో కలుసమార్పు లాత్యా_కప్ప్వుశకు కాయకస్థ్రము చేయు వారీ కను 

కూలీంచునవిగను,. ఒకొక ప్పుశు..* ఆ స్తీహక్కు- గలవారి ._ కనుకూ. 

లించునవిగను, కొన్ని వృత్తులలో నొక తరగతి వారికిని ' మజేకొన్ని 

వృత్తులలో 'శెండవతీరగతి వారికిని 'అనుకోలించునవిగ నుండును. 

తక్కు_వపనీవొం డృతో చెక్కు. వధనము. నుల్చే త్తి చేయుట కై వసతు 

లను కల్ఫించుయం త్రములః (Machinery ) వాలధనము యొక్క. 
అవసరతీ వృతను వృద్ధిచేయును $ కాయకష్టముయొక్క_ అవసరతీ వ్ర 
తను తగ్గించును. తందుచేత. నట్టిమార్పుయూలమున కాయకస్ట ము 

చేయువారికి లభించుభాగము తేగ్టి సాహుకార్గకోు వచ్చు భగము 
వృద్ధి యగును. ఊక్ప త్తి త్రై యెనచానిలో నాల్టవవంతు ఇచెవటజకు కాయ 

కష్టము చేయువారికి లభించుచుండినయడల; ఈ. మార్చుమూలమున 

అయిదవవంతు లఫింపవచ్చును అనగా వేయిరాపాయల విలువగల 

సరకులలో నిదివజకు రు. ౨౦ లు లభించుచుం కినయెడల నిప్పుకు 

రు. ౨౦౦ లే లభింపవచ్చును, కాని యం .తృసాహాయ్య యన నుత్స త్తి 

యయ మొత్త వు అర్థము రు. ౧౦౮౦. ల నుండి రు, ౧43000 లకు 

వృద్ధియైనయెడల షేందులో “నై దవవంతేగు రు కెం౦లు .వూర్వపు 

నొాల్టివవం: తగు రు. ౨౫౦లకం కు నధిక మె కూలీవాం ద్ర స్ట్తిని బాగు 

చేయం గలదు, యంత్రముల మూలమున, కూలీవాం-డ్ర డ్రి బాగు 

పడునా చాగుప డదా యని తీర్తానించుటల్లో. ఈ భేదమును పరిశీలింప 

వలెను, (ర) కాయకన్ట్యయు చేయుహారి కిట్టి భాగ మనియు “ఆస్తీ 

హక్కు * లు గలవారి ట్టి “భాగ మనియు , .నిర్భయించుట మొదటిపని, 

తర్వాత మణియొకపని . "జరగవలసి యున్నదె.. ఈ ఒకొ_క భాగమును 

ఆయాపనులను చేయువా రందణును పరచుక్రిగ నవలసియున్న ది. కాయ 

ప్ర డు కష్టము చేయువారిలో. వ్యవసాయ దార్లు .నేంత గండు, వడ్రలసలు 
క్ర ంచరులు  ముదల॥సవా శెందతో, ఉన్నారు, వీరికి లభించు వేతనము. 

లలోకూడ తారతమ్యము. లున్నవి, ..కకౌరతమ్య ములకు గల. కారణ 

ములను విమర్శిం పవలయును, అస్లు, ఆ'స్తీవాస్కు_మాలమున. నాదాయ 
యును. సంపాదించువారిలో., సైతము, తారతమ్యము లున్నవి. ... అందు 

లకు(గల కారణము లెజ్లుంగవల వను, (4) కాయకన్లము చేయు 

వారి వేతనములలో 6 గల _ త్రారతమ్యముల 'కంతకును పుధానకారణ . 

ముక్క_టియే, ఇష్టము వచ్చినవారు. ఇస్హము వచ్చినవృ త్తి నవలం బించుట : 

కాటంకము ఇ చేకము. లుండుటుచేత. కొన్ని వృత్తులయం ' ' దుండువారి. | 

. హాలీవాం, శ్రలో నొక్కు నో ల్లీ పోయినపుడు యజమానునికి వచ్చు | సంఖ్య, అత్యధికముగను మటేకొన్ని ృక్తులయం .  దుండువారిసంఖ్య 
Ras 



అత్యల్పము%ను ఉన్నది, అత్యధిక ముగ -. నొకవృ త్తిలోనికి పనిచేయు 

వారు బెళ్ళినయెడల వారికి. లభించు వేతనము 'తక్కు_వగ నుండును. 
6 అవసరత్నీ వృత *ను గుటించి యిదివజకు చెప్పిన న్యాయమే ఈసంద 

రృమున వర్తించుచున్నది. -అట్టుగాక యొకవృత్తియందు (ప్ర 

లభించు వేత నములుకూడ అధికములుగ నుండును కొన్ని వృత్తులయం 

దత్యధికముగ ప్ర పృచేశించుకి రకు రెంగుమూణు బలవ త్తరములగు శే 

లున్నవి, సాధారణకుగ తండ్రి శాతల వృత్తినే పిల్ల లుగూడ నవలం 

బించుచుందురు. జ నే మునుబట్టి వృత్తుల నెన్నుకొను చాచారము మన 

దేకశమం దొక్క_దానియందే యున్నదని మన మనుకొనుట పొరపాటు, 

ఇదిగాక కొన్ని వృత్తులయందు (ప్రవేశించుటకు "ఎక్కువ తెలీవి కేటలు 

కావలసి యున్నవి; అందజుకును అట్టి తెలివి తేట లుండుట లేదు, విస్తార 

దృవ్యము ఖర్చుపెట్టి విద్య నేర్చుకొనినం గాని కాన్ని, వృత్తు 

లలో ప్రవేశించుటకు . విలు లేదు, ఇంగ్లీ షువిన ద్య "నేర్చుకొనుటకునుు 

వానిని "నేర్చుకొనుటకు - జేలకొలంది ద్రవ్యము కావలసియున్నది. 

ఈకారణము లన్ని టీమాలమున కాయకసష్థ్యము చేయువారిలో ననేకులు | 

పీదటికమువలన ఇట్లి విద్యల తక్కవ వేత నములు 

లభించు సామాన్యశృత్తులలోల. 

నిప్పు డ దుండు తారతమ్యములు .. తేగవలయు ననిన. అర్హ్ము లందజక్రు 

నభ్య సింప లేక న. 

నున్నతవిద్యల సంపాదించుటకు వసతు లుండవ లెను, 'తప్పటికై నను 

బుద్ధికుశ 

లతయం దోకవ్య క్తికిని ముణియొకవ వ్యక్తి కీని భవ ముండంనంతవీజుకు 

చేతనములందుహూడ "భేదము ,లుండుట తప్పదు. వృత్తిస్వాతం తృ ర్ట 

సందర్భ ములను 

వేతనములు సమానము లగు. నని. అనుకొనుటకు వీలు లేదు. 

భ ,సుత కాల్లమందలీ మునకు నిరోధము గల్పించు. చస 

మార్చినయెడల వేతన భేనములలోని యిప్పటి తారతమ్య ములు కాల 

స్ ఎక్కక్కువగను 

కొందజి అస్సి తేక్కు_ వగను. ఉండుటవలన దొనిమాూాలమున వారికి 

లభించు ఆదాయములందుకూడ తారతమ్యము లున్నవి, ఆదాయము. 

సుకర మగు. 

చున్నది. కొంత దృవ్యము నే వేరినప్పటనుండి, వడ్డీలమాలమ్యున నది తనం | య 
తట తానే వృద్ది 'యగుచుండును. . ధనికులు " మబింత ధనిక. అగుట 

కిదియే కారణము. దాయభాగమునుగుణిం చిన చట్టముల (Laws of_ 

బట్టిహాడ కొండజాఆ_స్టికిని “నుటీకొందణ ఆ_సీకిని. 

భేదములు కలుసచున్న వి. తండి డ్రియుక్కజ కీ సిని . సమముగ పంచు. 

కొను నాభార ముందు దేకీయలలో. ౪ 1 స్పీవిసయమెన, విస్తాన భేదము' 

మించు 

వణకు తగును. (౬) ఆస్టి సి గలవారీలో 'కొందజ ఆప్స్ 

లెక్క్కువగ సం పొదించుచుండువారికి కూడ బెట్టుటసాడ స 

inheritance ను. 

డి సంపాదించిన ఆ, సీ కొడుకులకు సంక లుండోంబాలవు, లేర్మిట కు 

నాచార, ముండుట బట్టి ఇట్టి భేదములు ప్రౌరంభముగుచున్నవి. “సము 

ధర్మ*.మను - నీద్ధాంతము.:- ననుసరించువాగు... _.దాయభి?గ ప్ర చట్టము. 
లన్నియా..రద్దు కావలయు..ననియ్సు అప్పటికిలాని ఆ _వీనిమయనున 

ప,కేళించు. 

వారిసంఖ్య అల్బ మైనపుడు వారి. 6 అవసరత్తీ వృత? అధికమై వారికి " 

సాతువు. 

| కల్పించుచుండు ప్ర 

వాదించువా శందతో యున్నా రు, 

CEO 

| చుందురు. (౭).. అర్జోత్సత్తియందు తోడ్చక్క ఉత్పత్తి... యగునర్థ 
మందు భాగము గలవా రేకు లున్నారు, పని చేయనివృద్ధులు, 

బాలురు బాలికలు నిట్టివారు. ఇంటెవ్యవహోర ములను చక్కంంబెట్టు 
కొ నుటయందు కాలము: గడవ్యుక్త్రీలు. ఇట్టివారు, . అనేకులు - ముని 

చేయుట కిస మున్నవా రై "ర నను పనులు దొరకక కాలడేప ము చేయు 
చుందురు, అట్టి నిరద్యోగులుకూడ దేశమం దుక శ్రి త్రి యగనర్థముల్లో 

భాగము కలవా వైయున్నారు, చేశాచారములంబట్టి ఇట్టివారిసంఖ్య 
యందు తారతమ్యము లగపకుచుంక్షును (౮) “జేశమం దుత్స త్తి 
యగునర్థములో (ప్రృభుత్వమమూాలమున భాగమును సంపోదించువా 
రేక లున్నారు. చపృభుత్వమయువారు ఖర్చు పెట్టి. స్థ! పించిన విద్యా 
లయములు, టై ద్యశాలలు, ఉద్యానవనములు గ్రుంథాలయములు 

లోనగవానిమూలమున సౌఖ్యము ననుభవించునా రరదలు నిట్టివాశే. 
అభివృ ద్ధిదశ్ణయం దుండుబేశము లన్నిటిలో దీనిమాలమున సీకాలమం 
దశేసలు విస్తార లాభమును పొందుచున్నారు, చేతిలో పడువేతన 

అందుల వైద్యవిద్య, ఇంజనీరింసవిద్య, “న్యాయవాదివిద్య లోనస ములు స్పల్పము లెనన్ము సృభుత్యమువారు చేయుఖర్చులయాలమున 

నిట్రిసౌఖ్యమయను సంపాదించువా రందటుకూడ నిజముగ నెక్కువ 
వేతనముల ననుభవించుచున్నా రనియే మనము (గృహీంపవలెను, ధని 
కలఆ దాయము హెచ్చుగ నున్నను అందులో చాలభాగమును పన్నుల 

బ్ర/వేశించుచున్నారు. వేతనములలో ' మాలముగ |పృభుత్వమువారు . తీసికొని ఇట్టిపమలకై ఖర్చు పెట్టు 

చునృయెడల దరి ద్రులవేతనము లధికము లగుచున్న వనియే చెప ప్ప 

వలసి యుందును, ఎట్టియిట్లివారికి ఉత్పత్తి యగునర్థమం చెంకటి 

భాగము, ముట్టుచున్న | దని తక. చేయుటలో ఈవినీయము జ్ఞుపక 
ముంచుకొనవలెను, (౯) అర్థ త్పాదకశ కీ క్రియందుం గల 'భేదములను 
బట్టి 6 ధనికులు దరిద్రులు] సీను "భేదము 'కలుగుచున్న దని చస 
జెప్పిన కొన్ని వివయయలను బట్టి స్పష్ట మగచున్నది, సాషనుభవమున 
కెట్టియవ'సరమును లేనంతటి దృవ్యము కొందు ధనికులయొద్ద నున్నది; 

ఆశలీచాధను పోయొట్టుకా నుటకు కావలసినంత (ద్రృవ్యముకూడ లేనట్టి 

దిద్దు లెందటో యున్నారు. ఒక వ్యక్తి కీకిని మజీయొక వ్యకి కీని 
ఇంటి అంతరము లుండుట తగ దనియు, ఇట్టి అంతరములను 

ప్రస్తుళకాలపు ఆరి కపద్ధతి దోవభూయస్థము నియు, 

ర త్రసాహో య్యమున నీకాలమం దుక త్రి. యగునర్థ మనంత మైనను 

,దానిని న్య క్త లంనణు యుపయోగమున కె విభశించుటకు కావలసీన 

మార్గము లీప ప్పటివారు కనుంగొనంజాలకు న్నా 'రనియు, దేశనుం 

దుత త్త త్తి యగు మొత్తపు అర్థ మును వృద్ధిచేసికొనుటకన్న దానినీ 

న్యాయానుసారముగ విభజించుట యెక్కువ ప్ర ప యోజనకారియనియు 

ప్రశిమనష్యుండును తన భక్తి 

కొలంది పనిచేయుటయు, తనయవస సరములు. తీర్చుకొనుటకు 'కావలసి 

నంత భాగమునకు అర్హ డుగ నుండుటయు డ్ _క్హమపద్ధతి యని వారు 

శెప్పుచుందురు. ఉత్ప శ్తిచేయుటయంరు. మనుష్యుడు. చూపీంచు 

శ కి "నేద్చుం. బుద్ధికుశలత లోనగవాని ననుసరించి. అతని యాడా 

యము నిర్గ యము కానలయా చా? లేక అతని శరీరస్థితి. మౌనసికస్థి 



రోజల 

అతడు చేయుపనియొక్క స్వభావము, .. అతనిసంతౌ నము వీనినిబట్టి. 
అర్థమం దతనికి రావలసిన భాగము నిర్ణయము కావలయునా * అను 

సమస్య మిక్కిలి ముఖ్య మైనదిగ నున్నది. ఇది అర్థశాస్త్ర. వెంక 

దాని సాహాయ్యామున నన్వయింప౭దగినది కాదు, ఇట్టిసమస్య యొకటి 
' . ' రి ఆ 

యున్న దనిమా త్రము మనము (గనాంపవ లెను. 

వేయుటకు .కావలసినళ క్రి లో అసమానులుగ నుంశువారు ఫలము నను 

భవించుటయందు 'సమానావకాశములు గలవారుగ నుండుట ధర్మమా! 

_ ఫలము నుత్పత్త్తి 

ఉ చవెలావుణి కాండము : 

చఇెళలావముణికాండమందలివినయము లీ,కి (క్రిందివిధముగ నుండును, 

(౧) ప్ర్కతిదేశమందును € చెలానుణి ద్రవ్యము? అను*పేరుగల సాధన 

ములు కొన్ని యున్నవి. మనటచేశముందలి రూపాయా అర్ధరూ పాయ, 

పావలా, బేడకాసు,. అక్కా కానీ, పసం నోట్లు లోనశనవి 

అందులో ేరినవి. స్వయముగ మనళోరికలను "నెజవేర్చుశక్తి వీనికి. 

లేదు గాన్సి అట్రిశక్తిగల ధాన్యము వస్త్రములు ఫ్వుష్టకములు ఇండ్లు 

మొదలగు పదార్థములను ఏనిమూాలమున సంపాదింపవచ్చును. (౨) 

చెలానుణి ద ద్రవ్యము. శెండు ముఖ్యము లగుపనులను నెజవేర్చుచున్నది' 

ఇది వినిమయమును సులభ మగుసట్లు చేయుచున్నది ; పదార్థముల 

మూల్య మును కొలత బెట్టుచున్న ది. ఈరెండుపనులను చేయ(గ(ల ద్రవ్య 

మొకటి యుండిన6గాని ప్రస్తుత కాలపు ఆర్థికవిధాన మొకనిమివ ము 

గూడ జరగంజూలదు, ఈకాలనుందు పృతిమనుమ్యు(డును. తనయను 

భవమునక్రు కావలసినప దార్థముల నన్నిటిని తానే యుత్స త్తి చేయక 

మొ త్రము ఉత్ప త్తి చేసి 

నున్నవో వా రందజకును ఆతా నుత్ప త్తి త్రి చేసినదాని నిచ్చి వారియొద్ద 

_నున్నవానిని తీసికొనుచుండుట సాధారణధర్ష ముగ నున్నది, దీనిశే 

వినిమయ మని పేరు. చెలామణి దృవ్యము లేక వినిమయము జరగుట 

_ఇాలకష్ట్రము. ఒకచీరను తయారుచేసిన సా'లెవానికి. కొంతబియ్యము 

కావలసీయున్న యెడ డల బియ్య మున్న వానియొద్ద కతండు వెళ్ళ వలెను, 

బియ్యము కలవానికి : కావలసినది “ఏర యగునెడల ఏరిద్దజకును విని 

నుయము జరగును. అట్లు గాక 

కత 6 డిష్టపడండు. 

వినిమయము దుస్పాధ మగును, చీరలో పదియవనవంతును చింపి డానికి 

పదులుగ నాలుగ నేర్ష ర్ల బియ్యమును " త్రీశి కొనుటకు వీలు లేదు, చీరను 

_ఫాగములుగల జేసీ నయెడల దానికిం/గల మూల్యము నాళ మగును, చెలా. 

లేడు, దానియాలమున సంపొదింపలేని పచార 

గల వని అనుభవమునుబట్టి మనుష్యుడు తెలిసికొనంగలిగెను, 

' అతనికి కావలసినది యుకనాల్లలి 

యగు నెడల. వానియొద్దనుండు బియ్యమును శీ వీర కై వినిమయము చేయట. 

సీర బదులు బియ్యము. నిచ్చుటక సిద్ధప డి 

యుండువాం ఉఊొకండు దొరకఘునంతవజకును సాలెవాండు పస్తుండవలని, 

నదే, తనయొద్దనుండు .పద్యా మును కావలసియున్న వాడును, తనకు ; 

కావలసినపదార్భమును కలవాడును దొరకినలాని. వినిమయము జరగ. 

జాలదు. అట్లి వాడు దొరకినను మటియొకక స్ట మ సంభవింపవ చ్చును, | 

సా'లెవానికి ర కావలసీనవి నాలుగనేర్ల ప చియ్యమమ్యాత్ర, త్రమే యగునెడ. 

లను చీరయొక్క.. 'మూల్యము నలువది సేర్భ బియ్య మ/నప్పుడును. 

అర్థశాస్త్రము 

మణి దృవ్య మున్నయెడల నిట్టీకస్థ ములు తొలలసను. బియ్య మున్న 

వానిని ' వెదకుచు చెళ్ళవలసీనజరూరు. లేదు, చీరను ఆదృవ్యమునకు 

బదులుగ నిచ్చ, అద ద్రవ్యముతో తనకు కావలసిన నబియ్య మాను కావలసీ 

నంత మట్టుకు కొనవచ్చును, ఆద (దృవ్య మక్కో_జ లేనివాC డొకయగతుకాడ. 

మొక్క. టికాడ 

లేదు. మన కక్క లేనిపదార్గములను అందులోనికి మార్పుకిె నిన 

యెడల మనయవసరము ననుసరించి మనకు కావలసినపదార్భముల నన్ని 

టీని కొనుచుండవచ్చును, మనయొడ్డ నుండ పదార్థములను మనకు 

కావలసినప డార్థములలో నికి మార్పుకొ నుటయం దుధీయూగపడుసాధ 

నమే చెలామణి ద్రవ్యము. (3) మూల్యమును. . కొలచుట కొక 

“నూనముి (Standard ) ఉఊన్నంగాని వినిమయము జరగ6ంజూలదు, 

బేనిమాల్య మెక్కు వయో, దేనిచమూల్య ము తక్క్యవమయో తెలిసికా 

టకు “మానమే” ఆధారము. సేరుబియ్య ము మాల్య ము శెండునే క 

ఆపు అనియు, ఒక వీ సెచింత పండునూల్యము ' సేర్వమిరెపకాయ 

లనియు చెప్పి దీని మూల్యము హెచ్చుగ నున్నది యని అడిగినయెడల 

జబాబు చెప్పుటకు వీలు లేదు, అన్నిపదార్థములయొక్క్ల మాల్య 

ములను నొకసామాన్యప దార్థమురూప మున వ్యక్తృపటిచినపుడే ఇట్టి 

జబాబు సులభ్ మగును. ఏదో చాకయో ఏది గాయకమూ నున కంద 

కును తెలియగలదు. అట్టిమానమే చెలామణి దృవ్యము. 'పతిపదా 

ర్థముయొక యాల్యమును. ఈ దృవ్యము కొలతం బెట్టుచున్నది.. నేరు 

బియ్యము పావలా, నేర్ప ఉప్పు రెండళకౌొలు అని చెప్పంగ "సే బియ్యము 

| ఉపకం౦ం ప శళండింతలు నూలంము గల దని నమ న తనక చేని నుత్ప్తి చేయుటయం జెస్క_వశేర్పు గలదో చానిని |. కా స్పన. మగుచున్నది. 
| పొడువును కొలచుటకు గజముబద్దయు, బరువును కొలచుటకు వీసె 

తనకు కావలసినపదార్థము . లెవరి యొద్ద 3 వు ల 
సండును ఉండునట్లు మాల్యమును.. కొలచుటకు “ ఇెలానుణి 
ద్రవ్యము” ఉన్నది. (ఈ) బంగారు వెండి - ఈ కెండులోహము 
లును చెలామణి, దృవ్యము చేయవలసిన మొదటిపనిని చక్క_6గ చేయం 

వీనిని 

జకచోటనుండి మటీయొకచోటికి సులభముగ మోసీకొని పోవచ్చును, 
ప,యాణములో విటీగపోవుననికాని చెడిపోవుననికాని భయము లేదు, 

విభాగము చేయుటవలన పీనిమాల్యమయు తగ్గదు, శీతోస్తములు వీనియం 
'చెట్టీమార్చును కలిగింప లేవు, ప్రాంతవడుటవలన వినియం బెట్టిదుషప్టణ 

ములును' కనిపింపవు, ఇన్ని మంచిగుణ ములు వీనియం: దుండుటయిట్టి 

ఇవి క వినినుయసాొధనము గ నుపయోగంచుట కర్త . మైయున్నవ, 

(౫) మూల్యమును కలత (చెట్టు ద్రున్యకుయొక్క. మూల్య . మెల్ల 

ప్పుడు నొక విధముగ నున్న౮గాని దానిరాలమున లాభము. కలుగక 

పోవుట య్కాక విస్తారముగు. నష్ట్రముకూడ సంభవించును. పొడువును 
కొలచు. గజము బద్దయొక్క_ పొడువు ఎల్లప్పుడు నొక్క_టిగశే యుండ 
వలయు ననియు, బరువునుకొలచు వీసెగుండుయొక్క_ బరువు ఎల్లప్పు 

డును ఒక్క_టిగ చే యుండవలయు ననియు ఆందబును అంగీకరించు 

చున్నారు, - ఇవి దినదినమునకు మాటుచుండునెడల ఎట్రివ్యాపారమును : 

 లాభకరముగ జరగదు, చెలామణి, ద ద్రవ్యమయొక్క మాల్య మట్టిదియని. 



అర్ధశా క్ర 
మనము గృహింపవ లెను, ఒజకరూపాయకు బదులుగ లఫించు ఇతర 
పదార్థముల మొ త్ర మే ఆరూపాయ మొక్క. మూల్య యు. ' రూపాయ 
యొక్కో_యూల్య 3 మధిక ముగ నున్నది యనిన దానికి బమలుగ లభించు 
పదార్థము లధికముగ లభేంచుచున్న వనియు; దానిఘాల్య మల్పముగ 
నున్న పీ యనిన దానికి బకులుగ _లభించుప దార్థము - 'లల్పములుగ 
లభించు చున్న వనియు నర్థము, మాల్యమువివయమన రూపాయకపను 
పదార్థ ములకును గల సంబరీధమునఢ “ధరి అని పేరు. * ధరలు) 
ఎక్కు. వగ నున్నవి యనిన్క ఎకు్క_వరూపాయ లిచ్చినంగాని పదార్థ 
ములు దొరకుట లే దనియు, * ధరలు) తకో్మ. నగ నున్నవి యనిన 
తకష్కవరూ పాయల శే ఆపదార్థములు దొరకుచున్నవనియు (గృ, 
వలెను. * ధరలు” 

హాంప 

"హెచ్చిన వనిన రూపాయ యొక్క మూల్యము 
త్గిన దనియు ఈ భరలం) తన వనిన దాని మూ౭ల్యము హెచ్చిన 
దనియు స్పష్ట్వ మశచున్నది, (౫) పొడువున్కు బరువును నై శాల్య 

మును కొలచు గజము వీసె కుంచము చొందలగు మానములకును 

మూల్యమును కొలచు చెలామణి దవ ద్రువ్యమునకుసు గొప్ప "భేదము ెని 
చెప్పంబకినదాననుండి తెలియుచున్నది, లేక్కి_నమానములచే స్ఫురించు 
నట్టి యర్గ మెల్ల ప్పుడు నొకశే విధముగ నుండును. చెలామణి 
దృవ్యమువివయమున నట్లు చెప్పుటకు విలు లేదు, . దానియొక్క. 

మూల్య 'మొకప్పు డొక విధముగను మజీయొకప్పుడు నుటీయొక విధము 
గను నుండును, ఇట్టివూర్చులు కలుగు చుండుటవలన నార్థికవిమయములం 

దసేకములను నష్టములు సంభవించుదున్నవి. ఆర్స్ కవ్యవ హారము లన్ని 

టికిని కాలము) ముఖ్యవిమయమగటచేత ఇట్టినప్టము లు తప్పకున్న వి. 

పదార్థము నుత్పత్తిచేయుటకై మనము ప్రాగంభించునప్పటికిని, అది 

త యారగునప్పటికిని ఎంతయో కొంతకాలము పట్టుచున్నది. ఒక్రొ_ 

కప్పు డీకాలము కొన్ని నెలలుగనో లేక కొన్ని సంవత్సరములుగనో | 

యుండును, పనిని ప్రారంభించినపు డుండుధర లను బట్టి తా నుత్సే త్రి 

చేసినపదార్లమును వినిముయము గావించినయెడల నెంతటి లాభము 

వచ్చునో  పృతియు త్పాదకండును. * అంచనా 3 వేయుచుండును. 

పని పూ_ర్తియె, పదార్థమును వృిక్కయిం దునా(టికి ధరలు ) తీగ్తీన 

యెడల నతనికి నష్టము వచ్చును 5 * ధరలు” 
కొనువారికి నష్టము వచ్చును, ఈ బుణము).. లేని. మనుష్యుండు 

లేడు. భావికాలయున. కొంతే ద్రవ్యము. 'నియ్యవలిసిన - బాధ్యతశే 

6 బుణము* అని పేరు. భూమిని సాగుచేసి సంవత్స రాంతీమున వంద | 

రూపాయల సి స్తును భూస్వామి కిచ్చుట... 'కొడం బడీన రైతు భూస్వా 

మికి వందరూపాయలబుణము నియ్యవలసియు న్నా (డు, ' కాలీవానిచే 

నెలరోజులు పనిచేయించుకో ని నెలాఖరున నతనికి వేతనము నియ్య 
A 

వలసిన యజమాను(€ డానౌకరునకు బుణపడియాన్నా (నిదే అర్థన ము, 

పచానముల నిప్పుడు కొని, వాన్నిక్క క్ర యమును శేండుమూండునెల, లెన 

@ 
తర్వాత నిచ్చుటకు ఖరారుచేయవాయ. అమ్లిననానికి బుణపడి 

యున్నా? డనియే శ్ హింపవలేను, . ఇదిగాక కాంత ద ద్రవ్యము 'నెక్త 

ప్పుడు బదులు తీనికాని, తర్వాత కొంతకాలమునకు ధోనిని. తీర్చవల 

సీనవా ' రందటును బుఇపడియున్న వారే ; 

| మైనపుడు ధరలు హెచ్చగును ; 

స్రుము అజం 

కావున మావౌాతలూగ 
6 బుణము” అనునూటను ఇకరులయొద్దనుండి మనము ప్రచ్చూ కొను 

“ అప్పు *లవిపయముననే నునము వాడుచున్న ను, ఆరి రి కవ్యవణోద ము 
లన్నిటియందును * కాలము * ముఖ్యమగువిపయ మనియు, అన్న్మివ్యవ 
హోరములును * బుణము తోం గూడిన వ్యవహారము లనియం "తెలిసి 

కొనవలెను, ఇట్టివ్యవహార ములలో సంబంధము గల వివిభకు కు. ముల 

వారికిని న్యాయము జరగవలయు ననిన “బుణముి ఆమకు 

చమూల్యము వ్యవహార ప్రారంభమందును వ్యవహారాంతమందు నొక. 

టే నుండవలెను, సంవక్సర శ్రారంభమున నూబు యాహోా సాలు 

బు:+ము పుచ్చుకొని సంవత్యరాంతమున దానిని మరల చెలి చాటుకు 
' ' ఇ క ఎ oe 

జప్పుకొనినవానికి న్యాయము జరగవల౨ు ననిన, సంవత్స రారో ౨ శన ము 
నను అంతమునను నూజురూ పాయలమూల్య మొకటిగనే ద౧దంంండ 
వలెను, అట్లు గాక డానిమాల్యము తగ్గినయెశల బుణము నిచ్చిన చానికి 
నష్టము కలుగును ; ఎక్కు. వమాల్య మగల రూపాయల నతండు ఆత్రుచ్చు. 
కొనినవా( డగుచున్నాండు, దానిమాల్య మధికముగునెడల ఇ౨౫౫౨ద౯ాము 
చెల్లీ ౦పవలసినవానికి నస్ట్యము కలుసదున్న ది. ఇట్టి నష్మ్యములం కలుగ 
కండ ధర లెల్ల ల ప్పుడు నొక్క_శేవిధముగ నుండుటకు కావలసిన 

యేర్పాటులు జరగవలసీయున్న వి, . (౬) కాని, ఎట్టిమేలా సాయిలు 

చేసినయెడల నిట్టి యానుకాల్యయు కలుగునో నిశ్చితముగ ఇదె చ్ప్వళటుకు 
వీలు లేకున్నది,. బంగారము మానముగ నున్నయొడల కొంతవశజఐకెన 

 నట్టిలాభము కోలు నని కొందటున్కు ప శ్కభుత్వ్టములవా.' రందణఅణం క 
భవించి కృనుపటద్ధతిని “నోట్లు? కల్చ్పించినయెడల బాసండు నని ముటి 
కొందటున్సు తీక్కి నవారు మటేకొన్ని యుపొయములను 'నూూ చించి 
యున్నారు, చెలామణి దృవ్యముయొక్క_ మూల్యము. దానిశి 6గల 
గి రాకిని బట్టియు, దానియొక్క. 'మొత్తే మునుబట్టి ధు. నిర్ణయా మగు 
చుండు ననువిషయములో . అభిప్రాయ భేదము. లేదు, 
ద్రవ్యము అనగా చేశములోని రాపాయలుు నోట్లు 

వపచెలటామయమ ణే 

ఇగ్భొ క 

తగ్గి నపుడు ధరలు తగ్గును. రాకారారో 
| తర్వాత జరగినయుద్ద కాలమందు 'పృభుక్వమునారు కోరికా లంది 

హెచ్చినయెడల దానిని ' నోట్లను చెలామణి చేయుటవలన (చతిదేశమందును ధరలు విషదిత ముగ 
"పెరిగాను, చెలామణి దృవ్య నుధిశము కాకోపోయినన్యు వినివం ఆయము 
చంకల సినప దర్భ మాలు తగ్గి నపుడుకాడ ధరలు - పెరుంసచుఅడును. 
చెలామణి దృవ్యప్రుమొ త్తమ తగ్గి గి నపుడున్కు వినిమయము చేయా వలసిన 
పదార్గములు హూ చ్చసనపుడును. ధరలు తీగ్గుచుండును, (౭ చెలా 
మణి ప్రీ వ్యమయొక్క. మొత్తమును అన౯గా దూపాయలంం నోట్లు 
మొదలగువానియొక్క_ మొత్తమును _ అధికము చేయుట మంచిది 
యని కొందబు చెప్పుచుందురు. ఇదె భ్రమ. గజము బద్దలను_ క "జ ౧ 

గుండ్ల ను కొలతకుంచములను వృద్ధిచేసినయెడల దేశమందు. క్రాాాలవ 
వలసినప దార్భములు వృద్ధికానట్లు చెలామణి ద్భవ్యమును . వృద్ధిచేఇ జినంత 
మాత శతోమున. “టేశమం 'దుత్చ ర్తి తియగు . పచార్థమృలసముదాయ సుం వృద్ది 

థి 
కాజాలదు, కొళ్ళెరశెట్టులోని కాయలను శోయుటక నిచ్చెన 



'సౌధనకుగ నున్నది. 
మున కొ బ్బెర కాయలసం ఖ్య వృద్ధి కాదాలదు, చెలామణి దృవ్యము 

“విషయమున గ్రృహింపవలసినసత్య మిదియే. (౮) ఈకాలమున 
చెలానుణి ద్రృవ్య మును _తయారుచేయునధికారము "అన్ని చేశములయం 

దొక్కారీతిగ నుండుటలేదు. మనదేశమున నిది . పృభుత్వమువారికి 

మ్మాత్ర, మే యున్నది. ప్రభుత్వ మువారు స్వయముగ నోట్లను ముద్రైం 

. వీయుూ రూపాయలు .వెందలుశాంగల నాణోములను తయారుచేసియు 

బేశవుం 'చెన్నికోట్లరూపాయలు చెలామణి కావల ౨ునో. నిర్ణయించు 

చున్నారు. రూహెయయొక్క_ మాల్య యు సదునెనిమిది పేన్సులుగ నుండ 

వలయు నని చారిశాసనము. బేశవుం బిన్నికోట్లరూపాయ లున్న. 

యడల నిట్టి మూల్యము రూపాయ కుండునో అన్ని కోట్లకా పొయలను 

మాత త్రమే వారు తయారు గావించుచుందురు. ఆంతకం కె "హెచ్చుగ 

తయారు గావనించినయెడల రూపాయయొక గామూల్యము కదు నెన్సి 

' _ మిదిపెన్నులకం నొ. తస్టను. అంతకం శు తక్కు_వగ తయారు గావిం 

- చినయెడల రూపాయయొక్క_మూల్యము పదునెనిమిది"పెన్సులకం శె 
సౌచ్చగను. ఇంగ్ల ండుచేశముఖో చెలామణి యగుచుండు నాణోములలో 

చెన్ను? అనునది యొకటి. ఇది పౌనులో ఈ--నవంకు, రూపాయ 

విలువ పదునెనిమిది"పెన్సు లనంగా. ౧౮ "పన్నులు ఇంగ్ల ండునం 

చెంతటిపదార్థములను. కొనగలవో అంతటిపదార్థములను రూపాయ 

గూడ కొనునట్లు నిర్ణయము చేయుట యనియే అర్థము, వమన ప ప్రభు 
త్వమువారు మన చేళమందలి చెలామణి ద దృవ్యపుమొ త్త తమను నిర్ల' యించు 

నట్లు ఇంగ్గండుడేశమన ఇంగ్లీ మృ పృ్కభుత్వమువారు చేయుచున్నారు. 
'కొ న్ని చేళములం 'దీపనిని ,వ ప్రృభుత్వమువారు 'స్యయముగ చేయక 
బ్యాంకీలద్వ్యారా - చేయించుచుందురు. చ్యాంకీలమాలమున 

లీ 
"రము గాంచు. ఈ చెక్కలు ' ౧హాూడ చెలామణి (దృవ్యములో_ చేరినవే, 

క బంగారుమానము ? (6014 Standard) గల చేళయులందు వర్త 
కులే చెలామణి దృవ్యపుమొ క్ర మింత యుండవలయు నని నిర్ణయిం చు 
_కొనుచుందురు, ' ఎక్కు_వ,ద ద్రవ్యము కావలసినపుడు వారు బంగార 

మును టంకసాలలోనికి క్రీసి కొనివెళ్ళి నాణెములుగ తయారుచేసి కా 
“చుందురు, తక్కు_వ ద దృవ్యము కావలసియాన్న ప్పుడు 'నాణాములను కరం 

సించి వేయుదురు. ఇదేవలికాలమున. పృపంచమందలి. బేశము 'లనీక 
ములలో 6 బంగారునూనము ? తీసివేయణుడుటచేత, చెలామణి ద్రవ్య 
మొ_త్తేమును నిర్ణయించునధి కారము 'చాలనజకు 

క్ల చినది, సం శసించిన త్ర 

. 'చుండుటచేత, 6 చ్యాంకీ ”ల కింతటిబోక్య ముండలహాడ దనియు, 

న చ్యాంకీ * ల యని 

' వలయు ననియు. ననీకులవాదము; 

నిచ్చెనల నధికముగ తయారుచేసినంతమ్మాత్ర 

చేయ 

ప,చా 

ప వభుత్వములందు ' 
టీ 

కాని కు తిదేశమందును 6 బ్యాంక ల 'లనీకము (గను తయారు చేయుటకు 

"లున్నవి. బ్యారికీలు వ్యక్తో కలకు. బుణము లిచ్చి “చెక్కు” లను ఖర్చులకం కె తన కసఖర్భులు తక్కువ యగు ఇెడలం దనకు వచ్చు 

సృ్కచారమం దుంచుటకు కావలసీినవసతులను కల్పించుచు, ధరలను 
"హెచ్చించుటయందును తగ్గి ంచుటతోందును విస్తారము జోక్యమును ' 

కలిగియున్న వి, ధరలలోని మార్చులవలన "నష్టము లనేకములు కలుగు 

చ,ళుత్వమువారికి పరివ్రార్లమగు నథికార ముండ 

వ్రస్తుళకాలపు . ఆర్జీకవిధానమును ఖండించువా . రనేకు 
లున్నారు ; 5 దానిస్థానమున నెలకొల్పందగిన విధానాంతరములను వారు 

సూచించు చుందురు, ఈనూచనల ననుసరించి ేళము లన్నిటియందును 

స్వల్పముగన్తో విస్తారముగనో మార్పు -లెనేకములు జరగుచున్నవి, 

వ్య క్రిస్వాతంత్ర, వ్రయుగకు హద్దుల చేర్ప్వబుచుటయందును, ఆ హద్దుల 

చేర్పటుచు పృభుత్వముయొక్క. స్వరూప పమును. నిర్ణయించుట 

యందును ఒకదేశయునకును మజియొకదేళశమునకును బేవనము లేక 

ములు కనిపించుచున్నవి. సమపష్టివిధానము. (500121151), సమ 
ధర్మవిధానమ్యు ఫాసిస్టువిధానము లోనుగాంగల "పేర్లతో నచ్చటచ్చట 
నా(టుకినుచుండుపద్ధతు అన్నియును ప, స్తుతకాలపు 'ఆర్జీకవిధాన 

Wr 
మందలి లోపములయొక్క_ ఫలితము లని చెప వచ్చును. 

ఇప్పటి ఆర్థీకవిధానమును నడప్రుచుండు మహాశ శ 6న వ్య కులకు 

గల లాభా పేక యే ), మనకు కావలసిన పదార్థములు “కావలసినంత 

వణకు కావలసీనసమయములందున్యా ప ప్రచేళములుదును లభించుచుండు 

ట కీ లాభా పేక్షయే కారణము. ఎట్టేపరార్ణమల నుత్స త్రి చేయుట 
వలన లాభము దొరకునో అట్టివానినే ప్రతిమను మ్యుండు నుత్చే త్రి 

బ (బ్ర యత్నించును ; ఎచ్చట నుత్పత్తి చేసినయెడల నధికమ'ప 

| లాభము 'వేచ్చునో అట్లి ప దేశమందును ఏసమయమున నుత్సే త్తి చేసిన 
లాభము వచ్చునో ఆసమయమందును ఆతం డుత్పత్తిచేయం జూచు 
చుండును. తనకు నష్టము కలీగించుపని _నెవ్యరును' చేయుట లేదు, 
లాభము వచ్చునా లేదా యని యూహీంచుటకు పచార్థములయొక్క_ 

6 ము). క్రయమే ఆధారము. క యము” అను సర్తునుబట్టి సాధన త్రయ 

సంయోగమార్షమున చెల్లీ లాభమును సంపాదించుటయ్ ఆర్థికవ్యవహా 
రముల జరఫువా రందజయొక్క_ 'ప్రుధానో ద్దేశము. 

_ఇప్పటివిధానమును. సంస్కరింపవలయు నా? అను విషయమును 
తీరానిం చుటలో 'మనము పరిశీలింపవలనీన దీయు ద్లేశముమాలమున 
కలుసుచుండు ఫలీతములే, ఈఫలీకము లుత్తమము లైన వని తోం 

బ్ నెడల స్కస్తుతవిధానమ మంచిది యనియు, అట్లుకానియెడల మంచిది 
కా దనియు మనము తీర్యానింపవ లెను, 

క్ర క్రాయమునుబట్టియు, లాభా ేక్షనుబట్టియు శోక తిచేయు 
నపుడు ప ప్రశిమనువ్యంయను తనకులల సామర్ల ర ్టమును తెలివి తేటలను 
సంప్రూర్మముగ వినియోగించి, పదార్థముల నతిసాకగను చాహుళ్యము 

ప్రయత్శించుచుం డును. . ఇతరుల కగు 

లాభ మధికముగ నుండు సని అత. డట్టి ప్రయత్నము. చేయును, 
లాభము రా దని తోంచినప్పు శాపడార్థము నుక్చే త్తి తిచేయుట మానును, 
బేళమందలి సాధనత్ర, తే, యమును లాభకోరము లగు మార్షములం దే విని 
యోగము జేయుచురును కావున వినియోగ మంతయు సు వ్యర్థము గాక 

గ కాని. కొన్ని సందర్భ తులను బట్టీ దూడ లాభము నపీశ్నీరచి వ్యవ 
హోరయులం జేయుటమూలమున కొన్ని నష్టములు కలుగవచ్చు ననియు 



అర్థశాస్త్రము 

జెకో్క-కప్పుడు సాధనములు దుర్వినియోగమయు కావచ్చు ననియు 
తోంపకమానదు, ఈనహ్ట్ర మును ఈ దుగ్వినియోగమును ేళములోని 
ప్రుజాసముచాయమున క కంతకును. హోనికరముగ నుండును. ఆ వ్యవహార 
ములను: జర పువ్య క్షు కలక లాళకర ములుగ నున్నను చేళమున కంతకును 
నష్టము కలుగంజేయు నప్పు డట్టి వ్యవహారములకు నిరోధము కలిగింప 
వలి గివచ్చును, లాభమును కోరువాయడు తాను నడచునట్రిమార్షము మూల 
మున నితరులకు .కోలుగునష్ట్రములను గమనింపకుండును, హాలిహాం డ సహ డృకు 
తక్కు_వకూలి నిచ్చును ఫ్ వారిచే సమ ప్తకస్ట్యములను చేయించును; 
విశ్రాంతి యనునది లేకుండ వారికి పనులను - కల్చించుచుండును. 
తొనుత యారు చేయు పదార్థమలయందు నిరుపయోగ ములయినట్రి వియు, 
హానికరములయినట్టి వియు “సగువస్తువులను మిళిత ము చేయును. తన 
జీవితకాలమున సే “వి శేవలాభమ 'సంపాదింపంగోర్కి తర్వాతికాలమున 
దేశమునకు కోలు'సనస్థ్ర మును గమనింపక్క తనయరధీననుం దుండు 
'ప్రుకృతిసంపదలను _ - అరణ్యములు, గనులు లోనగువానిని __ కడుశీ ము 

ముగ ఖర్చు "పెట్టును. ఇతర దేళయులం దు చాకగ్గ దొరకు నని త్ర 
వ్యాసారమునకు కావల సినపదార్థములను విదేళములందు పొని తన 

దేశమం దుత్చేత్తి య॥సవానిని కనుట మాని అందలి పరిశ్ర మలక 

నష్ట్రము కలిగించును, తనకు లాభము వచ్చుచున్న చా లేడ యను 
వీనుయము"ేీ పృతిమనుమ్యుడు నాలోచించును. గాని. సముదాయ 
ముగ దేశమునకు లాభము వచ్చునా రాడా యనువిషయము నాలో 
చింపండు, తల పెట్టి నవ్యవహార మునకు 'స్వదేశమున మూలధనము. లభిం 
పనియెడల విబేశములనుండి బుణము చొచ్చి తాను లాభము సంపా 

దింపంజూచును. గాని _దానిమాలమున _ వచ్చు. రాజక్రీయనస్థ్య ములను 

పరిగణింప౦డు. 

క్రయ 'వెొంక్కాటి యే ప్రస్తుత కాలఫువిధానమున గూర్లదర్శి 

యని 'పెని స్ “చెప్ప(బడియ. దేని క య మధికముగ నుండిన దాని నుత్చేత్తి 

చేయుటమయు్న చేని క్రయ మచ్చోముగ నుండిన దానియుత్ప త్తి మాను 

టయు సహజము. కొనువారికి ఏప దార్థ మెక్కువయుపయోగ 

కారిమో తెలిసికొనుటకు క్రయ మొక్క..టి యే ఆధారము, కాని 

క్రొందటు ధనికులుగను . కొందజు దరి ద్రులుగను నుండుదేశములో | 

(క్ర్రయమును బట్టి పదార్థముల నుత్స త్రి శ్రిచేయపయాలమున కొన్నియనర్భ 
ములు సంభవించును, "దారి ద ద్ర గ్రమవలన ఆహారపదార్థముల కక్రు_వ 

ఖరీదు నిచ్చుటు కేకలకు శక్తి లేకపోవుబచేత వారీకి కావలసినన్ని 

ఆహారప పదార్థము లుకత్స త్తి. వేయుటకు బదులుగ ధనిక. లెక్కు_వఖరీ 

దొచ్చి క్రా న(గలిగినట్టి ఓ వీలాస పదార్థము J (Luxuries ) లెన్నియో 

ఎక్కువ క్ర, కంర మియ్యా (గల ధనికులశే లభించు చున్నవి గాని దరిద్రులకు 

లభించుట లేదు. కడుపునిండ అన్నము లేక. దరిద్దు. లశేకులు బాధ 

పడుచుండ్క ధనికులయిండ్లలోన్ పిల్లులు కుక్కలు మొదలగు జంతువు 

లకు పుమ్మ_లముగ నాహారము దొరకుచుండును.. (క్ర యము నియ్య౭గల 

చా కున్నా ౩ రని కల్లు సారాయి లోనగు వోనకోరము లగు .. "పదార్థము 

లేకి 

లనేకము లుత్ప్తి చేయ(బడుచున్న వి, లాభ మొక్క_ దానినిమా త్ర, మే 
అెపేకీంచు కాలమున (క్రయ ముండుటయే ఉపయోగలక్నణ మనియు, 

(క్రృయములేనిప దార్థములు నిరుపమయోగము లనియు నెంచంబడును, విద్య 

యొక్క విలు వను (గృహొంపక ధనికులుకూడ తమ పిల్ల లకు విద్యను 

చెప్పించ నియెడల ప్రు_స్తక ముల చ్రాయువారు వానిని మ్ముద్భించువారు 

వానిని చదివి బోధించువారు . .నుండంజాలరు, పుస్తకములకు క్రయ 

ముండదు;. ఉపాధ్యాయులకు 1రాకి యుండదు, అల్లే ఆరోగ్యము 
యొక్క. విలువను గృహింపకపోవుటచేక, తగిన, క్రయము నిచ్చి దానికి 
కావలసిన పరికరములను కొనుట కేకు లీస్ట పడుట లేదు. శ్రామము 

లందలీ పీథులను కు భ్రపటుచుటకు 6 పాకీ వాం ద్రుండుట లేదు? 

'చెటువులలోనినీళ్ళ ను. ఇ తో ముగ నుంచుటకు కావలీహేం డ్రుండుటు 
లేదు, ఇట్టివారికి చేతనము లిచ్చుట కిస్టపడువా శెవ్వరును లేరు, 

క్ర యము కల దంతయు విలువగలది యనియు, కోయమయు లేనిదానికి 

వసువ లే దనిధు నెంచబడుచున్నది, 

సేస్తుతీ కాలపు ఆరి ర్థికవిధానమువ మజియొక వికేప. మున్నదిః 

సొంత లాభము నె ఫక్షించియే స్క తివ్య_క్తియు “లేన వ్యవహార ములు 

జరఫుకొ నుచుండుటచేత, అట్రిలాభము ఆకాచ్చసటకై నూతన 

యిం త్రములన్కు ఉపాయములను అత. డత్యధికముగ సృష్టిచేయు 
చుండును. దాని మూలమున కాలివాం | డృ శేకులకు కూలివొరకక వార 

నిదద్య స లై లె యుండవలసీ యున్నది. "ప్రతి డేశీమందును. గొప్ప 

నిరుద్యోగ సమస్య . అగ (గ్రుస్థానమును వహించి 

యున్నది. నిరుద్యోగు లగువారు క్రాయము. నిచ్చి తమకు కావలసిన 

మస్యలలో 

పదార్థములను కొనంగలీిగయు6ండరు.. వికలాంగులు, 'వార్ధకమయువలన 

పని చేయ లేనివారు నీవిసయమున ని నిరుదో్యోసలవంటివారే, ఇదిగాక 

అప్పుడప్పుడు ఆర్థిక వ్యవహారము లన్ని టికి సోకగొప్ప చెబ్బ తగ 

లంటయు, దాని వాలమున వ్యాపార వముంతయు స్వల్ప మగుట దము. 

సంభవించుచుండును, ఇట్టివిపరీతయులకు - లోనైన ప్రస్తుత కాలపు 

ఆర్థిక విధానమును సంస్కరించుట మిక్కిలి _.యవసర మని స్పష్ట 

న్యక్తిలాఖా 'సేకుయాలమునను సర్ర్రయోమమాలయనను. సము 

చేశే మమునకు కావలసినప దార్థము లుకృళ్తి తి యట వే దనికాని, 

జేశమునకు హానికరము. అసపడార్థము' _లుత్బ్తి యగచున్నవి.. యని 
కాని ఉత్పత్తి తియగు పదార్థములు ౩ కావలనినవా రందజకును నాస్య్యయాను 

సాఠముగ లభించుట "లే దనికాని స్పన్హ మగునపుడు "ఇట్టిలోపము 

 యుత్వేల్తి చేయణుడుచున్న వి. ఊత్ప్తి త్రి చేయంబడినప దార్భములుగా సాతము. | లన్నిటిని 

శారు లందణయొక్క_' అభిప్రా సాయము, ' వ్యక్తి క్ర లాభమునక న్న దేశమున 
కంతకును ఇెందునట్టిలాభమ ఏ ఎక్కువ ప్రాధాన్యమును వపాంపవ లెను, 
వ్యక్తి క్తి స్వాతంత్ర, ట్రిము 'జేళజ్నేమమున కెట్టిసందర్భమాలందు హోనికళ 

మసళతో అట్లి ట్రసందర్భములలో (పృభుళ్వమువారు దానికీ నిరోధము 

. కలిగింపవ'లెను. వ్యక్తులు క్క కయ' మిచ్చి. తమంశట ' శౌము సంపా. 

ప్రభుత్వమువారు. 'సవరణ చేయుట... యు క్ర ముని శాస్ర 
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దెంచుకొన లేని సాధనములను ప్ర భుక్వమువారు తయారుచేయవల 

యును, ఈసాూత్ర్రముల ననుసరించియే ప,స్తుత కాలమం దనేక దేశ 

ములలో పృభుత్వమునాగు తమకార్యములను నిర్వహిం చుచున్నా రు: 

కయ మిచ్చి కొనుటకు వీలు లేని . దేశసంరకుణా న్యాయా 

న్యాయములతీర్చు దుష్ట్రశిక్షణము లోనగు వానిని వెన్యములను, పోలీసు 
వాం డ్రను, కోర్టులను కారాగ్భహములను "నెలకొల్పి (ప్కజలకు సమ 

కూర్పుచున్నారు. (క్రయ మిచ్చి కొనుటకు వి లున్నను అట్టిపని 

వేయుటకు న జలయం దిస్ట్రమును సామర్థ స్టమును 'లేకపిశ*వుబచేర, 

వలయునంతే మట్టుకు లభిం పకుండునట్టి విద్యాస రికర ములు ఆగోగ్య 

సాధనములు లోనగనానిని ప సృథభుత్వమువాశే కల్చించుచున్నారు. 

శు య మిచ్చి కొనుటకు ప ప, జలు సిద్ధపడింయున్నను అట్టి పద్ధతి మూలమున 

వ్యోసారాదులకో స్తా” న్ని గ ఆటంకనలు కలుగు నని రోడ్డు వం తెనలు 

లోకినగువానిని చుళుక్వెమువారే నిర్మించుచున్నారు. ఏకనముఖముగ 

నుత్చట్సి యగసచుండు పదార్థముల, కృయము అత్యధిక ముగ నుండ 

కుండుట క్రై వాన్మిక్కయ ములను ప్రభుత సమువారు నిర్ణయి౨ చుచుందురు. 

రైలుచార్జీలు, విద్యుద్దిపములచార్జీ లు లో నశనవి యిట్టిని. క్రయ 

మిచ్చి కొనుటకు ద్రృుజిబా న్స్ 

కరము లని యెంచి అట్టివాని నుక్చ్తి చేయకుండుటుకున్కు ఉత్పత్తి 

చేసినను ఆల్బనమ్యాత్సేముగ నుతృత్తి యగుటకును కావలసీన యేర్చా 

టులను _పృళుత్వమువారు చేయుచుందురు. కల్లు సారాయి్యి నల్ల 

మందు మొదలగు పదార్థము లిట్టివి. ఏకముఫఖిముగ నుత్సే త్తి (Mono. 

polistic production ) చేసినయెడల చాకగ నుళ్చ శ్రీ త్రి చేయవచ్చు 

నని యెంచంబడకు పదార్థములను కొన్నిటిని ప్రభుత్వమువాళే 

తయారు చేయుచుందురు, “తపాలా తంతిసౌకర్యయ లన్నియు నీజా 

తిలా జేకినవి. విజేశవస్తువులపోటీవలన స్వబేశమునకు నిశ్చితమగు 

నష్టము సంభవించు నని స్పష్ట మగునపుడు అట్టిపోటీని నిలుపుదల 

జేయుటకు. వారచేకములప నేర్పాటులను గావించి స్వదేశమున 

_చశేీయేపరి శమ లుండవలయునో తీర్తానించుచుందుర. నిరుద్యోగు 

లకును నికలాంగులకపను వృద్ధులను "కసవసకుల శేర్పటిచి సొంత 

ముగ శ్ మిచ్చి పదార్థములను కొనుటకు వారికి క _ీ లేకున్నను, 

ఆట్లిళ డిని వారికీ కల్పించుట పొళ్చా త్ర స్రదేశములందలి ప్ర, ప,భుత్వము 

వోరి కాభార మైయున్నది, కొన్ని దేశములలో కూటహండ డృకు 

యజబనూాను లిచ్చు వేతనము లింతకం "కు తక్ము_వగ నుండంినాడ 

దనియు భూస్వాములు రై ౭ తులయొద్దనుండి తీసికొను సిస్తులును, సాహు 

కార్లు బుణ స్టులనుండి త్రీసిక నువడ్డీలఃను ఇంతకం మె నధికముగ నుండ 

గూడ దనియు చుళభుత్వమువారు "నిర్ణ యించు చుందురు, 

ఈ సందర్భమున నాలోచింపవలసిన ప్రథాన వినయ 

'మొక్కు.టి యన్నది. పభుత్వ మనునది చేశమున కంతకును సాముదా 

యికముగు లాభమును సముకూర్చుట కై యేర్చడియుండు సంస్థ, వ్యక్తుల 

చర్యలనలన నిట్టిలాభమున కాటంకము కలుగునపు శ డట్టి చర్యలకు నిరో 

ఢా కలిగించుట దానియొక్క ముఖ్యమైనపని,, ఈపని వేయుటలో 

దపజియుండు ప దార్థ ములు కొన్ని వోని ' 

దానికి * పండనము * అను సాధన మున్నది. సామ దాన, 'భేదములనే 

సాధింప లేని పనులను దండోపాయముచే సాధించుటకు సృభుత్టము 

చారు దృయత్సించుచుందురు, నీనినిబటి పృభుత్వమువారు వ్య 

స్వాతంత్ర వ్చ్రయును నిదోధించుట లో నంకవపకు వెళ్లుట యు కచో 

స్పష్ట. మ్గచున్నది. బేశములో నుండు నొకపత్నమువారిశే కాక దేశ 

మున కంతక్రును లాభము చేకూరు నని యు అట్టిలాభము చేహారుటకు 

దండోపాయ మవసర మనియు నిశ్చిత మగునప్పుడు ప్రుభుత్వమువారు 

ఆరి కవివయములందు జోక్యము కలుగంజేసీకొనవ లెను, 

వని వివరింప (బడిన కార్య ములలో " నచనేకములను “గావించు 

టకు పృభుళ్వమువారికి ధనము కావలసియున్న ది, ధనము లేనియెడల 

సెన్యములను విద్యాలయములను ఆగోగ్యసాధనములను నిరద్యోసలకు 

కావలసిన వసతుల నేర్చజుచుటకు | పీలుండదు. .ఈభనములో చాల 

భాగమును చ్రృుభుత్వమువారు ' సంపాదించు 

చున్నారు, పన్నులను విధించుటలో వారు పరికీలింపవలసినన్యూ త్రము 

లసేకము లున్నవి, న్య కల యాళ్సి ఫోన కిని బట్టి పన్నులను. వలు 

చేయు చుండవ లెను, 'ధనికలయొద్దరుండి 'అధికముగను, దగి ద్రులయొద్ద 

నుండి తక్కు_వగను తీసికొను సంప్ర దాయమున కిదెయే. ణమ 

" పన్నుల మూలమున 

అర్థము నుత్చే త్తి చేయువారు నిరు త్సాహులు కాకుండునట్లుగ పన్ను 

లను విధించుచుండోవ లేను. స్వప్ర, ప యత్న మువలనన్కు సంత పరి శ్ర వు 

 మువలనను గాక అవృస్మ్రవళేమునను తనుహలసందర్భములమాలిమ 

నను ధనమును గడించువా ర నేకు లున్నారు. గొప్ప భూస్వాములు 

జమిాకదారులంు వడ్డీ వ్యాపారము చేయుసాహు కొర్టు దానము మూల 

మునను. వార సత్వము మాలమునను అర్థ మును సం పాదించుచుండువారు 

ఈబజాతిలో చేరినవారు. వారి యాజేయములు క ష్రార్టిత ములు కాను, 

అట్టి వారియొద్దనుండి ఎక్క్క_వప న్నులను వనూలు చేయుట ధర్మము. 

'జేళమం దుండు పన్నులపద్ధతి మంచిదియా కాదా యని నిర్ల 

యించుటలాో 'విచారింపవలసీన విషయము ' మటీయొకటి యున్న డి" 

వనూలస పన్నుల నెందులకె ఖర్చు పెట్టుచున్నా రనుట చాల ముఖ్య 

మగు విషయము. బేవోపకారకమగు పనులను చేయుటకు ఖర్చు పెట్టు 

చుండునెడలను, ఖిర్చు' "పెట్టు ఉద్యోగ స్థ సులు లంచ'గాం డ్రుగాక న్యాయ 

ముగను “చేర్చుతోడను తమ పనులను యువా రుచ? నెడలను పన్నుల 

నిచ్చుట లాభకధము. మనలో సొక్రా_కరము వేటువేటుగా ఖర్చు 

"పెట్టుటకు బచదులు. చుభుత్వమువారు కొంతధనమును ' మనయొద్ద తీసి 

కొని: మెొ_త్త ముగ ఖర్చు" పెట్టుటయే పన్నులపద్ధతిలో ని ప్రధాన లక్ష 

అము, మొ త్తృముగ” ఖర పెట్టుటవలన కొన్ని లాభములు చేకూరు 

చుండును, ' . . 

లాభా పేశ్షయు క్రయవిధానమును యుకము శా దని ని స్పష్ట 

నుగునవుడు ప్రుభుక్వమవాయ ఆర్టీ కోవిన యములలో జోక్యము కలుగ 

ER సీక్రొనుట యుచిత మని 

చున్నారు, కాని లాభా ఉకతో.. జరుపంబడు వ్యవహారము లెన్న టి 
క 

శావ్రుకావ లందణు నంగీకరించు 

( a 



అర్థశా 

కిని యు క్షముగ నుండంజూల వనియం, ౩ కొన్ని సందర ములలో యుక్త 
ముగ నుండు ననియు కొన్ని సందర్భములలో యు క్తృముగ నుండ 
వనియు విజేచన చేయుట పొరపా టనియు్కు, కావున అట్టియ పే 
తతో: వ్యవహారములు 'జరపంగూడ దనియు కొందజమతము, 
ఈమతేయు ననుసరిం చినవారు ఆద్గోక్చ త్తి తియు అర్థవిభజనము, 
నిర్ణయము మొదల'స పను లన్నీయు 

ముంచి దని చెప్పెదరు, 

మాల్య 

పృభుత్యోయవాళే చేయుట 

 ఏమీప దార్థముల నుత్చ త్తి చేయవలసినది. నిక్ష 
యించి ఆయాప దార్థముల నుత్స త్తి తిచేయుట, చేసినవానిని జేశములోని 
చపృజలకు పంచి పెట్టుట లోనసవ్యవహార ము లన్నియు పభుత్వమువా 

రివిగ.నుండవలె నని వారీవాదము. స సుతమ రసషీయాయం దెటివిధాన \J-2.. లు. 
మున్నది. ఇందులోని గుణదోప. ములను విమర్శించుట కిది సమయము 
కాదు. రాజ్యూంగవ్యవస్థలను బట్టియు, రాజ్యాధికార మెవరి చేతిలో 
నుండునో చానినిబట్రియ నిట్రివిపు య ములు నిర్ణయ వుగుచుండ 

వలెను. అర్థశాహ్ర్రమునుగజిం చినజ్ఞానమ పరిప్రూర్మ 'మసటక తక్కిన 
సాం ఘేకశ్యా స్త్ర ములపరిచయ మళ్యావళ్యకము. 

(మూ, సేం, రం.) 

అర్థశాస్త్ర స ములు __ 

పీందూ డేశయునందు వేదాంత మెక్కు_ వ గనుక. జనుల కర్థములయం 

దాస_క్తి లేళ వా రర్ధకులను జించి విశేవ.ప ప్రయత్నములసు చేయలే 

దని వరం, అందువలన నర్భళా ప్ర ములు హింమాచేశమునందు. బుక్ట లే 

దనిదదుం6 సొందజు చెప్పెదరు. ల ట్లనువారీలో 6 గొంచటు హం 

( కీందూ దేశమున నందలీవి ) 

దేశభక్తులు, కొందటు పిం౦మూ'దేళీనిందకులు.. భక్త లి చేల జెప్పెద. 
రన(-గ్యా హిందూదేశరుందు ' చేదాంతచె వై రాగ్యము లెక్కువ. యిని 

చెప్పినయెడ డల నది పాళ్చా త్త స దేశములక ౦ంసె పొరమార్జి కసహయవబిచా 

రమున సత్యధిక మె మెనది గా దేలు నని వీరి భావము' నిందకులును 

ఇట్లు చెప్పుటకుం కారణము పీంమాజేశేము కళొ కాళలముల యభి 

వృద్దికి ( దగిన దేశము కాదు ; ఇతర చేశములవారి సరకులు కొను చుండు 

టే విరిపని యని నూచించుటయె, కాని వీ రిద్దబును జెప్పునది. నిజ 
మైన విషయము కాదు, nT 

ఏ బేశమునందును_ ఏక్రాలమనందును పరమార్థబిచారమును 
జేయు వారు కడు స్వల్ప సం ఖ్యాకులం, ఐహీకార్థమలననుజించి. విచా 

గ్రించువా రసంఖ్యులు, ఈనియమమునకు హిందూ దేశమురూ త్ర, మప 

“ట్ 

FE 

క రాజనీతిశాస్త్రము ,. 

౪ ము లు 

వాదము కాదు, సంస్కృతే మునందు "వేదాంత గృంథములు "పెక్కు 

లున్న వనువారు శృం-గారరసమును వర్టి చు నలంకార్య గృంథమ:ల 

సంఖ్యయు నాయికానాయకుల యపరిమిత శృంగార చేస్టలను వర్గీ ంచు 

కావ్యములసంఖ్యయు, కామశ్యాస్త్రములును మజవ(గూడదు. శిల్పాది 
శా స్ర్రంబులును సెక్కు_లు కవు. ఇంగ్లీ షుప యళుత్వము ప్రారంభ 

గనివటికున్ను పాందూ దేశమందలి కళా కాశలముల ఖ్యాతి జ సంత 

యును వ్యాపీంచియుం డెను, మనవా రై హక వివ యములను లక్ష్యు 

పెట్టనివారు గాని చేత౧గానివారుగాని అయినయెడల మనదేళ మిట్టి 

వైభవమునకు చెట్లు వచ్చియుండును? కావున ళీ సు రోముమొద 
దేశములవారీతో పాటు ఫీ*ందువులలో 6 శ్ 

మధ్యాత్త విద్య నభ్యసించిరి. మిగిలినవా రందటును సంసారమున 

కుపయు క్త మైనపనులను జేసి సిరి. అందుచే మనదేశమందును కొన్ని అర్థ 
శాస్త్రములు పు స్రైను, 

లయిన గొందబుమా త 

పురుసార్గముః లనుబట్టి మనవారు కా(ప్రముల నన్నిటిని నాల్జువిధ 
ములుగ విభజించిరి ___ ధర్మా శాస్త్రములు ఆర్థశ్యాస్త్రములు, కాము 

శాస్త్రములు మాకుశాప్రుములు, మన్వాదిస తులు ధర ర్శశాష్రు 
ములు, కుక్రనీతి మొదలయినవి అర్థశాస్త్రములు, వాత్సా్య్య్యాయన 

(టహ్గానూ త్రౌాదికములు. మోత్స 
శాస్త్రములు, ఈనల్డురుళా య్ర్ర్రకారులలో ం బరస్పరవిరోధములం వచ్చి 

నప్పు దేశామ్త్రుకు ప్ర ప,మాణ మన్న విషయమునం డభప్రాయ'భేదములు 
కలవు. ప్రస్తు సతమ మనకు నితరశ్యాస్త్రయలతోం. బని లేదు. అర్థ 

కాస్రుమతోం బని కలదు, కావున దాని నిగుణించి యే విచారింతమే 

సూ శ్రాదులు కామశాస్త్ర ములు, 

“ఎందు శ్రుతిస స్మృతివితోధము లేకండ రాజభర ర్మములును, 

మంచికౌకలము'ే. ధశార్డేనము చేయునుపాయములును ఉపచేశిం పయబడి 

యుండునో యది అర్థశాస్త్రము అని కుక్క నీతియందు2 ఈశా(స్త్ర 
లక్షణము వెప ప్పణడియున్నది. ఇందువలన సే శా! స్త్రమునందు రాజ 

ధర్మ ములున్వు ధనార్టనచర్చయా నను రెండువిషయములును ఉండును 

అనుట స్పష్టము, కావుననే యీకా(స్త్రయునకు ' 6 నీతిశాస్త్రము % 

= * దండనీతిశాస్ర్రము ' ౨3 అన్న నామాంతేర 

ములుకాడం గలవు. అర్థశాస్త్ర మను పేరోకంశు “ నీతిళ్యాస్త్ర ' మను 

పేరే యెక్కువగా సంస్కృత ఛామయందు . వాడుకలో నున్నది. 
ఇందుకు గారణము లేకపోలేదు. ఈగ (గ్రంథములలో నద్ధ(భన) విచా 

“రముకం కు" రాజధర, ములకుసణిం ఛి ₹ యెక్క_డుచర్న యుండును. 

యే ¢ అర్ధకా స్వాత్తు బలవత్ ధర రృశాయ్రః మితి స్టీతిః ” (యాజ్ఞ, 

ధర్మకామా వితి” (కొటిల్యార్గళ్వాస్త్ర మ, 

లి, శ్రుతిస్మ ఎక్యేనిరో గేన రాజవృ త్తొదిశా సనమ్, సుయు క్వ్యార్థార్ణనం య తీ 

8 ఆర్థళాయ్రుము, నీతిశాస్త్రము, రాజనీతిశాస్త్రమ్క దరడనీతిళాస్ర్రము ' అనుపదములు - మన. వూర్వ గృంథములలో సమానా 

సృ “అర్థ. దీన ప్రథాన ఇతి కాటిల్యణా; *అర్థమాలౌ హీ 

త్ర వ్యార్థకామ్రుం త్ర శరుర్యశే' » (౮ అ 3, పల్లీ న్ 9. 

రకము 
ఢి 

లుగ వాడయుడినను, ఇప్పటి ౪ స్తా భివృద్ధి ననుసరించి, యావళ్యకమును. జూచ్చి, “పూలిటికల్ 'ఎకానమిో)కి (Political Economy) . ¢ అర్థ: 

కామ” 0 మన్నమాటయిు,.. ఎథిక్సు (వయం) అన్నదానికి .! 6 నీతిళాస్త్ర మును, . “పాలిటిక్ళునకు, (Politics ) 6  రాజనీతిశ్వాస్త్రము న, 

6 క్రి మినల్ లాకు ( Criminal Law) “దండనీతి” యన్నమాటయా. రూఢి చేయుట మంచిది, 

స్యా 



. రణ 
అర్భళా సములు 

౮ 

గ్ గ్రేకుత త్ర త్త వేత్త తేలు వ్రాసినరాజకీయవివమయక ౫ గంథములయందు(గాడ 

న, యర్గవిచారము తేక్కు_వగను, శాజ్యవిచార మెక్కు_వగనుండును, 
ఆకాలమునీం దర్గవిచార మొక స్వతంత్రృళాస్ర్ర ముగ బరిణమింప 

' లేదు, కనుక డాసీని రాజ్యవిచారమునకు సంబంధిం చిన యొక శాషఖిగా | 

చనెంచిరి, ఇప్పటివారును ఆక్థి క శాస్ర మునకు “పాలిటికల్ ఎకానమి) 

(Political Econony ), అనంగా రాజక్రీయార్థశాస్త్ర మని" “పేరు 
"పెట్టుటయు ముదట నర్గ్భశళా(స్ర్త్రుము రాజ్యతేం త్ర, త్ర కాస్త్రయునకు 

శాఖగా నభివృద్ధిం జెంచె నని సూచించు చున్నది, 

ఇదియు6గాక రాజు అభ్య సింపవలసిన శాస్త్ర యఘలలో ఆనీ 

కక్కి తోయి వార్త, దండనీతి అను నాల్చుశా(స్ర్రయులు చెప్పబడి 

నవి (కుక్క, అ. ౧, న్లో, ౧౫౨). వీనిలో అన్వీతుకియందు. దర్మ. 

జేదాంతేములున్సు త్రో యియందు ధర్థాధర రృకామాకామములును, వార్త 

యం దర్జానర్థము మను, దండనీతి యందు న్యాయాన్యాయము 

లును ఉండును (శ్లో ౧౫౩-౪౯౮). వార్తాళాస్త్రమును. గుణీం 
చియు నింకను విచారింపంగా నందు వడ్డవ్యాపారము, వ్యవ 

_ సాయము వాణిజ్యము, గోరక్షు యనువిషయములు వర్టింపయబడును 
అని తెలియుచున్నది (శ్లో. ౧౬). ఇది వృత్తులకు సంబంధించిన 
శాస్త్రము. అందుచే వార్త యనంబడియె, ఇట్లు 6 వార్తా” శాస్త్రయు! 
యొక్క. పేశేకాన్సి యానామము గల గృంథము లెచ్చటను గానరావు, 

అర్థశాస్త్ర యలమి౭ది గృ ౦థములను థోధింపంగా బృహస్పతి 

నూ త్రము 'లనియు, శుక్కన్యూతృము లనియు రెండు నూత గ (గృంథ 

ములు చిన్నవి కనయుడుచున్న వి. వీనిబో ధనమునుసటించి కలది 

సూత్ర, తము లే కలవు. బృహస్పతినూ తృ త ములలో అర్థ మనియు, అర్థా 
ఫాస ఏ సునియు భనము రెండువిధము లని చెప్పబడినది. న్యాయ 

మాసమున . సంపాదించినది అర్థము, అన్యాయమార్గమున డిం బినదె 

అన్హాభాసమకి. సుఖమునకు నీలము ధర్మము ధర్మమునకు మూల 

మీము అని చెప్పంబడి డియున్నది*, కక్రనూత్ర, ములందు, దండము 

వలన వృత్తులు నిలుచును, వృత్తులవలన నే అర్థము లభిం చున అర్థ మే 

యుండదు . 

ధర్మ కామములకు మూలము అర్థ మే అన్ని కార్యములకును మూలము 
అర్థవంతుని సర్వలోకము సత్క_రించున్సు అర్థము లేనియెడల నిం ద్ర్రు 
నను లేక మగ్ "రవించున్వు అజరామకునివలె నర్థము సంపాదిండ 

వలె నని చెప్పం కియున్న దివ, ఇందు “నహి ధాన్యసమానొ' ఒర్థః ?, 

సమానమైన అర్థము లేదు అని ప్రతిపాదీంప ప 

బకీయున్న ది, పాళ్చా త్ర్యార్థశా ప్రజ్ఞులలోని * నిస సరసం ప్రదాయము $ 

( Physiocrats ) అనువారుగూడ నిట్టియభిప్రాయమునే చెప్పుదురు, 

వ్యవసాయమువలన బుట్టున దే నిజమైనధనమ కళా కొశలములవలన( 

బదార్థమునందు మార్పు గల్లునేకాని, శ్ర్రొత్తధనము పుట్ట దని వారి 

అనయా. ధాన్యముతో 

9 ( a ,  నీద్ధాంతేము, అదియే శు క్రాచార్యునియభి ప్రా యముగ 6 గానవచ్చు 

చున్నది. 

"ఇ, “6 9 ఇళ 

తృకగ,౧థము కలదు6, ఇతర నీతిశాస్త్ర ములందువలెనే యిందును 

రాజనీతియే యెక్కు_వ కలదు, ధనమునుగటించి స్పల్పవివయము 

పళుధాన్యవ స్ట్రా దికములు గడ్డిపటిక 

వజికును ధనము లనియు (౨-౩౫౭), వ్యవహారమునకై ముద్ర, 

లక్క డక్కడం జెప్ప (బడినవి. 

వేయబడి న వెండి బంగారము రాగిధాతువులకును గవ్వలు మొదలు 

కొని రత్న ముఖవ ఆకును అన్ని టికిని ద్రవ్య మని పేరు గల దనియు 

(౨-౩)౫(౬ ) టేళశమును బట్టియు కాలమునుబట్రియు వస్తువులవెలలు 
(5) కట్టవలయును, గుణాహోాన మైనట్రెదియు (Not useful y వ్యవహా 

రాకును మైనట్టిదియు (Not exchangable ) నగు వస్తువునకు చెల 

(రో-౨-౧౦౮౪-౫), వస్తువుల నసులభా సులభత్వములను 

బట్టియు, గుకాగుణసం శేయమును బట్టియు వస్తువులవెలలు హెచ్చుచుం 

దగుచు నుండును ( 
O | 

స్ఫ్యూత్కతాపమున( జెప్ప(బడియున్న వి, 

౨-34౯ ) అను కొన్ని మూలసిధ్ధాంతే ములు 

రాజులు ,ప జల యొద్దనుండి (౬ 
తీసికొనవలసినపన్నులనుగుజిం చియు, రాజుయొక్క ఖజానాను ఖర్చును 

గుజీంచియు నెక. వగం జెప్ప(బడియున్న ది, 

ఎక నమిక్పు, పొలిటికల్ వూ అనుమా టలకో a జెప ప్పంయబడిన వారా శాస్త్రము చాలవటికు 'సమానము గాన్మ 
వకు 6 వార్తాకా్త్ర 

ముండుటచే, ఈ శబ్దము నిప్పుడు 

మని పేరు మార్చవలె నని. క్రొందజు యభిప్రాయము. కాని *వార్తా” శబ్ద విప్పుడు సమాభారపరముగ 
"పెకలించి మజేయొకయర్ధమణ రూఢిచేయంబోవుట దిక్కులకు? గారణ మగును. “అర 

మనుపదము * ధవశా ప్రయ అనునర్థమందు యోగముగన్వు రరొధముగను డన్న ందున దానిని మార్చ వలసిన యావ క్య్యకము లేదు, 

2, ఇవి అచ్చుపడ లేదు, చెన్న పట్టణము ప్రైశ్య లిఖిత ఫు ప్రక భాండా గారమునం దున్ని. 

లి, న్యాయగ తార్థాత్ విపరీతో ఒన్థాభాసః, 

4, సుఖిస్య మూలం భర్త కి భరస ర్మస్య్థ, మాల మర్గక, 

ర దండేన పృణీయ శే వృర్తిః, వృత్తిమాల ముర్భలాభ్క, అర్థమాలౌ ధర్మ కానూ. అర్ధమాలాని- కార్యాణి, అర్థవాన్ సర్వలోక 

పహుమత$ః, మహేంద' ద్ర నుష్యర్థహీన మవమన్య తే లోక, అజరానురవ దర్భ మర్జ యేల్, 

6, దీనిని చెన్న పట్టమునందు గస్టవ్ ఆపర్డ్స్ ర అచ్చువేసెను. (బృ క ప్రరాణపండ మల ల్ల యళ్యాక్ర్రి నాడ దీనిని 'తెనుంసలోనికి ఫాహెంత రక. 



అర్థస్వ ను ౧డు-అ ర్ధా ప త్తి 

.. మనపూర్వులు ర్రాసిన అర్థశాస్త్రము లన్నిటిలో కాటిల్యుని | 
అర్థశా్ర్ర ము] అగృస్థానము నలరకరించియున్నదే. క్రీ కీ, పూ నాన్టివ 
శలౌబ్దియందు మగధసామా మ్రా,జ్యమును పరిపోలీంచిన చంద్ర, గుప్త 
చక్కవర్శికి కుడిభుజమె అతనియొద్ద కౌటిల్యుడు ప్రధాన లి 

లుగ 
నుండెను, అందుచేత నతనిగ్రంథమందలి విషయము లెనేకములు 
వ్యవహారెనుభవ జనిత ము లని చెప్పందగియున్న వి. ఈగ ంఛము నుహో 

సమ్ముద్క ద, మువంటిది, ప్రాచీన నకాలమందలి లౌకీకవ్యనహాోరమలసలోంచి 

తెలిసి నికొన గోవవా రరపలును దీనిని తప్పక చదువవలెను. రాజ్య 
పరిపాలన కమ మిందలివివయములలో పృథానమైనచై నను అప్పటి 
సాంఘికాపారములు, ఆరి రక్ సంప్రదాయములు లోనగువిప యము 
లెన్నియో ఇందు విపులము వివరింపయబడియాన్న వి. సామాన్య ముగ 

నొ కాలమందు రాజ్యము లన్నియు ఏకానాయక ములుగ నుంచెను, చ్రతి 

రాజునకు నమాత్యు లేకఏ లుండీరి, అమాత్యు లన€లగా మంత్రు లని 
న్యూత్సమే అర్థము కాదు, పరిపొలనమందు రాజునకు సాహాతహ్యము 

చేయుచున్న వ రందజుకు నీకే రుంజెను. వీరిలో కొందజు మంత్రు, 
లుగను, కొొందటు మం త్రి పరివత్సభ్యులుగను కొొందటు పరిపాలన 
శా ఖాధ్యతలుగను ఉండిరి, గ్రామపరిపాలనవిధభానము నగరపరి 

పాలనవిధానముకం కు భిన్న ముగ నుండేను. పద్ధతి ప్రకార ము (Town- 
planning ) నగరముల నిర్మించుట్క జనాభా లెక్కల సిద్ధపఅుచుట, 

నగరపారిశుద్ద్య్య మున ౩ తగన యే ర్పాటులు చేయుట్య శూన్య ప్ప ప జేళ 
ములలో (పృజలను చేర్చుట ( Colonisation ౫ కొత్తగ జయించిన 
దేశములను పొలీంపవలసిన (శ్రమము మొదలగు విషియములనుసటించి 

కాటిల్యునియభి ప్రాయములు ల పరికీలింపందగియున్న వి, 

కామందకీయనీతిసార మను గ 

యార్లశ్వాాస్త్ర ము ననుసరించి చాన సం గృవాముగ ర్రాయయిడి నది, 

ఇది ౧౦-వ శతాబ్దినాంటి ౫ గ్రంథ మైయుండును2, 

“ నీతివాక్యామృతమ్ * అనునొక చిన్న గృంథము కలదు. ఇది 
౧౨-వ కతాబ్టియం దుండిన జైనపండికునిచే ర్రాయయుడినదె. ఇతర 

నీతి గృంథములనలెచే యిందును రాజనీతియే యెక్కు_వగం. జెప్పం 
బడినను, వార్తాసము ద్దేశ నును చిన్న ప్రకరణమునందు6 గి. 

పశుపాలనము వాణిజ్యము అనునవి వార్త” యనియు, నారా 
సమృద్ధియం దే రాజు యొక్క యన్ని సమృద్ధులును కల వనియుం, 

వృద్ధ భాలవ్యాధిత మీణ పశువులను బంధువులను పోష ంచినట్లు పోషింప 

గ్రంథ మొకటి గలదు, ఇది కాటిలీ 

రో౬౭ 

వలె ననియు. జెప్పబకియాన్నది3, దేశాంతర ములనుండి వచ్చెడి 
సరకులను గుణించి యిందు నొక చిత్ర మైనవాక్యము కలదు, “కుల్క_ 
వృద్ధియు, బలవంతముగం బణ్యమును ( అమ్మణలవస్తువులను ) తీసీకొను 
టయు జేళాంతరముననుండి మన దేశమునకు సరకులు రాకోండుటకు6 

గారణము 4 అని చెప్పంబడినది, ఇదె యిప్పటి స్వేచ్చావ్యాపార 
( Free హ2రికిత త్ర ప్రమయొక్క_ వీజరూపమెన న్యూత్క్యముగల గాన 
వచ్చుచున్నది. 

కానుందకము, బర్రైననీత్తి సుమతిశతక మును దప్పు తెలు(సన. 
నర్ధ శాస్త్రము లున్నట్టు "తెలీయదు కాముందకము తెలుంగు పద్య 

కావ్యగూపమున నున్నది; ఆము దృిభము. భారతాదులయందు రాజు 
నీతి కొంతవజకు భాషాంతరీకరంపయడి నది తెలుంగు ఫౌరతమందలి 
సభాపర్వము ౧౮ - వ అశ్వాసము, శాంతిపర్వమ్సు ౩_వ ఆశ్వాసము 
దూడనగను. అజవమున తిరువళ్లువర్" అనుమహాత్తుని చే రచింపబడిన 
కురళ్ అను మహో కావ్యము కలదు. చానిని తెనుభసలోనికి 6 ద్రవర్డ 
ప్రదీపిక? యన్న పేరుతో కనుపర్షి క్రి విద్యానందనాథులవారు 
భౌషాంతెరీకరించయాన్నా కు, అందు ధర్మము, అర్థము, కామము 
అను మూడు ప శృుకరణములు కలవు. 

డర్భమును సతీం నీతి సవిస్తరముగ( ఇెప్పణుడియున్న పే 

(కొ. వేం. Ww 

అర్థన్వ నుండు ా  _అత్రికలోశ్చన్న బ్ర బృహ 

అర్థసాధకు (డు __ మన కా. . 
'దళరథమవారాజాయొక్క యెనమండ్రు మం శ్రులలో నొకండు, 

అర్థనీ 
ద్ధి 

అర్ధావత్తి టా చేదాంతులబే నంగీకరింపయిడిన ద్రుమ 

అము. దీనిని శైయాయిక లంగీకరింపరు. సాధారణముగా నర్ధాప త్తి 

యుచావహారణ మి ట్రిచ్చెదరు. బలసిన దేవదత్తు(డు పగలు భోజనము 

చేయండు; కావున రాతి త్రిభో జనము చేయును, బలసీయుండుటయు, 

పగలు భోజనము చేయకపోవుటయు? జూడ రాతి, భోజనము చేయు 

చుండవలె నని యూహీంపవలసియున్న ది. కాన్ యిది “ శేవలవ్యతి 

శేకి? యనంబడు అనుమానముయొక్క_ యుదాహరణము, అందుచే 

— సాధ్య నామకదేవతల పు తు (డు, గ్య అడ 

క 

' నిది చేజుప్రమాణ మని తలంపరా దని న్యాయమతము, కాని కేవల. 

1. దీనిని మామిడిపూడి వేంకటరంగ య్య, ఆకుండి వేంకటళా స్ర్రీగాట్ల ౧౯౨౩ లో ఆందీ ద్రీకరించీరి, 

2, తెలురంగున కామందక నీతిళా స మనుగ గ్రంథము కలదు, ఇదె యెనిమిదా శ్యా'సముల పద్యకావ్యము; జక్క రాజు. శేంకటకోవి 
కృతము, అముదదిి, వితము. ౧౫(౦౬-వ శలవాహనశీకమనకు సరియైన హరాణశీకయు ౧౫౮౪ నం చెనిగింపయుడినది, ఇది. తంజావూరు గంథా 

లయమున నున్నద్ ప్రాయికముగ సంస్కృత కామందక్రమున కిది  -కెలులపనేయత కావచ్చును. 

శి. కృషి. పకుపాలనం వాణిజ్యం చేతి వార్తా, వాన్తాసమృడ్యా హీ 

పళూ న్చాంధవానివ పోవ యేత్ 

సర్వా సృమృద్ధయో రాజ్ఞుమ్ , ల *+ వృద్ధ బాల వ్యాధిత షీణాన్ 

4. శుల్క_వృద్ది రృలాక్పణ్య గ్రనాణంళ చేళాంకకథాంణానా ను ప్రవేశే: కుక, 

అందలి శండవీప (ప్రకర ణమునం . 



రీజు౮ా 

వ్యతి'కేకానునూనమును వేదాంతు లొప స్పరు 

ద్వివిధ మైయాున్నది : (౧) దృష్టైర్థాప త్తి ల (3 ర్రీళస్టాపత్తి 

దృష్ట్రమగు ( చూడంబ సిన) ఉపపాద్యముయుక్క.. అనుప 

చేత ఉపపాదకముయొక్క_కల్చన మగచున్నదో అచ్చట దృష్టార్థాష త్తి 

యనంబకును, ఉదాహారణము: పగలు భోజనము యవన 

బలుపునందు రాతి త్రీభో జనము దృషహైన్థాప్తి తి, స్టూలత్వము ఊప 

పాద్యము. అది దృష్ట్రము (కనయడుచున్న ది ). శ్రుత మగు (విన 

బడిన) ఉప పపాడ్యముయొక్క. అనుప పప త్రిజ్ఞానము చేత ఉఊఆపపాదక 

కల్పన మెచ్చట నగుచున్నదో అచ్చట శ్రుతార్థాప త్తి యనంబడును, 

“ఇంట లేని. బేవత్తుండు బ్రతికియున్నాండు | అనువాక్యము విని, 

యింటికం కె నన్యప్ర, దేశమందు దేవవత్తునకు నునికి లేకయే ఇంట 

లేని దేవదత్తునకు. జీవనము సంభవింపదు గనుక నింటియందు లేనిబేవ 

దత్తునిజీవనముయొక అనుపప త్తిచేత దేవదత్తునకు గృహముకంు 

బాహ్య దేశమునందు సత్త ( ఉనికి) కల్పింపంబడుచున్నది, శ్రుతార్ధా 

పత్తి ద్వివిధము ; అభిధా నానుపప త్తి అభిహి తాను 

లోని యొక పదమును బట్టి అధ్యాహృతము లగునన్యపదము ల నూహీం 

చుట 'మొదటిది. 

తి, ఎచ్చట 

ప త్తిజ్ఞానము 

పస తి, వాక్యము 
— 

“తలుపు అన్నమాట విని “త్రీయుము” అని 
 యూహీంచుట, ఎచ్చట. వాక్య ముయొక ్క_ యర్థము అన్యార్థకల్ప 

నము లేక సిద్ధింపకుండునో యచ్చట అభిపాశానుప ప త్తిరూప 

శ్రుశార్థాప త్తి యగును, ఉదాహనణాము, స్వర్ణకాము (డు యజ్ఞము 

చేయవలెను = అన్న వాక్యము వినగ నే మనకు6 గాన్చించుయజ్ఞ ము 

కాన్చింపనిస్వర్దము నిచ్చుట యసంభవ మని తోలి. యాయజ్ఞము 
వలన నొకయప్రూర్వము పుట్టు ననియు, నది స్వర్దము నిచ్చు ననియు 

మొనూం'సకు లూహీం చెదలు. 

అర్థ __ పృథుచక్రువర్తికమారుండు. శిఖండిని యనునాపె 
వలన నితండు వావిస్హాను డనుకొడుకును బడ సెను, 

అ వర్ధు (డు __ పాయం నరవ కరమనం దుండిన ధర్మ 
బుషి బుద్ద యనుభార్యవలన( బుట్టినకొడుకు, 

అ ర లమి ట్టపు తూ రు __ 

శాలూకాలోని జమోకొదార్రగ్రానుము. ఇ జనస సంఖ్య ( ౧,౯౯౮ (౧౯౩ ౧). 

గ్యానముము, “జనసంఖ్య 3 ౨౨౯ (౧౯౫౧). 

అ స్టే పే. కనా పే, రా కొ ఈరాకాజేకీయుం డస 
నొకఫురోపాతుండు. క్రీ. శే, ౧౫|౭౮-వ సంవత్సరమున అక్చరుచ క 
వర్తి యితనిని భారత బేశమునకు రప్పించుకొని. యితనియొద్దనుండి 

ఫారసీధరోప దేశములను బడెను, దీనికి ఫలితముగ నక్ళరుచ క వర్తి 

మొంజ్యాదులను దాల్చెను ; తనయంతఃప్రరయునం నగ్ని దేర్వనియాలంక 

మొకటి కట్టించెను, ఆలయమును అబుల్ ఫజలున కప్పంజె 

- వీదిముతమున అర్థాపర్తి 

టారు ఆదిత్యుంకు మమకారము 

“చిత్తూరుజిల్లా కాళహ స్స్ : 

అర్థి-_అర్హనారిళ్వరు డు 

లీ 
ఇ 9 యుండవలయును ” అని యాజ్ఞాబం ది కట్టుదిట్ట _మొనల్చెను, 

6 రా తిందివము నిరంతరముగ నీపవి త్ర స్థానమున దీపము వెలు6గసచుసే 

అర్థకీలకము _ ఒకసగోవరము, ద ను హోచు షి 

యాజ వలన స స_ప్పసము దృములును గలసి ఈసరోవరమును నిర్తి ంచెను. 
వ 

ఈకీర్ణయునందు స్నానము చేసిన? పోస _ప్రసమ్ముద, ద ములలో ను స్నాశమ 

చేసినప్రుణ్యము లభించును ( ఫార., అరణ్యం క ౮3 ). 

అర్థ నారి శ్వరి 

భృంగి యనుగణనాథు[డు పార్వతిని వే వింపక 

౨ శివుని సగముశరీ5 మును సంపాడిం 

చిన పార్వతీ జీవి, 

శీనలము శివునిచే సేవించుచున్నందులక6 బార్వతి భృంష9 నిలువ 

లేనంత బలహీనుం జేసెను. శివుం డది యెటేంష వానికి దనదంణాయు 

ధము నూ(తకోలగా నిచ్చి నిలీపెను. తీనమిందికన్న భ కూరిమి (దే 

యెక్కు_డు షేము కల దని దూచ్చ్మి పార్వతీ దేవి గౌతముని యాశ్ర 

మమునొద్ద తప స్పొానరించి, శివునియన్ధాంగ మును గైకా నెను, 

అర్ధనారీశ్వరుడు —- సగము పురుసాక్ళతిని. సగము 

(ప్రీ సాకళ్రాయాక కతి నొప్పు ?వపార్యశుల సమిళితతా పము. సవ 

మితోలహాడిన యస్థ్రమి, అస్థ్రమితో (గలసీన నవమి యా సర్గ నారీశ్వర 
5, ని ప 

ప్రాయము నుమామ క్షరతిథి యని శ్కఖ్యాత్ మెయున్నది, 

(1 అగ్ని సంవ ర్తకాదిత్య రానిలౌ పున్గ. బింగుమక్ , 

' ఛంతెామణిరితి ఖ్యాతం బీజం సర్వ సమృద్ధిదమ్ 2 

ఇది అర ర్భ నారీశ్వర దేవ తాక ము మంత్రము. దీనివివరము 

నీ క్రి ౦ది విధాన యేన గ హింపవలయును, అన్ని ఆఫ ఫము 'సంవర్తకము 

ర శేసమ్కు అనిలము యకా 
Ww 

మృ జె స్వరూపము, వష్టస్వర మస ఊకారము. “రం షం, 

మును శ్రాకఃకాలకార్యరు . లైనతరువాత శుచియై Pons 

మన్న్వంతే విన్యాస మొనరించి పిదప బుస్యాది ఏ న్యాసము గానింప 

వలెను, “శిరసీ కళ్యపాయర్ద యే నను ముఖే అనుష్టుకొభందనే నమః, 

హృది అర్థ నారీశ్వర దేవతాయై నమః? తరువాత కర న్యాస గ్రార్వక 

(ముగ నంగ న్యాస మొనరింపవలయును, “రం అంగుష్టాభ్యాం నమః, 

అక్ష పశు __ కన్నాల. కం బంతాలూ కాయందలి. కం తర్జనీభ్యాం స్వాహా; హం నుఫ్యమా భాం వసుట్, మం అనామి 

కాభ్యాం నమః, రం కనిస్టాకాభ్యాం వాపట్కొ యం కరతలప్ఫ 

పాభ్య్యాం ఫట్, క ఇదేవడువున హృదయాదులతీో నంగవి గ్రాసము 

చేయవలయును. 
- « శేఫాదివ్యంజనై ప్షడ్భిః కుర్యా దంగాని. నట్ క్రచూత్ 5 

అని నిబంధమయు, _ అనంతరము ధ్యానము, 

(6 శోనీల్బప్ప 

_-పాొశారుణోత్సల కపాలకఘంహా ప్రమ, .... 

వాళరుచిరం విలస తి నేత్ర 0. 
(ని) 



ఆర్ష పణ్యు (డు -అ రా సిన్ మ్ 
య. 

అన్ధాంబికశ మనిఖీం స్కవిభకభూవం 

చా లేందు బద్ధయుకుటం చపృణమామి రూపమ్, ”. 

ఇట్లు ధ్యానించి మానసికసంపూజన మొనరించి, యర ర ్యస్థౌప 

నమ్ము శ వోక్షపీకవ్రూజనము, మరల ధ్యానము -చేసి 'మాపాహహొది 
పంచపుష్పాంజలిడానపర్యంతము సలిపి యావరణస్రాజన మారంభింప | 
వలయును. కేసరములందును, అశ్నా్యదికోణములందున, ముధ్యభాగన 
నందును దిశలయందును రం మొదలసవానితో వ పుడంగముల6 బూజి 

నెను, తేరునాతే నచేప పృకారయ ప త్రుములయందు. రన. భాదులను 

బూబీంపవలెను.. పత్రార్ల ములందు ( 'మూర్వముననుండి యారంభఖించి 

బాహీ మూ హేళ్యరి కామారీ, వెన్లవి, ఇంద్రాణి, 

బాముండ్క మహాలక్ష్మీ మొదలగు చేవులను. బూాజింపవలయును, చారి 
వెలుపలి భాగములందు నిం ద్రాదులను, వ జ్రాదులను బూజించి ధూపాది 

విసర్ణ నాంతేముగల కర్మ మును సమౌ_ప్తము చేయవలయును. దీని పుర 
శరణము లక్షజపము, 

నారా? 039 

“లకు మేకం జా చ్చే నంత, మితం మంతీ విచింత యకా 00 

అని తంతి తీసారము, 
3 ఆ థి (WU 

అర్థప ఇ (డు __ అతి 

అర్థ మాగధి ఠా ప్రాశ్యకథామనల శే వ ఒక 

అర్ధమాగధి యందురు. మహావీరుండు వ ముఖ్య యగ దనమత మును 'మగధ 

యికాదు బోధించెను. తనబోధలు సర్వసామాన్యముగ ప్ర 

యుండుననియు భాపూవిదులు కొ ందజ యఫ్ ప్రాయము ( చూడుండు : 

ప్రాకృత భావులు ). . 
hee 

అర్రనూల ___ చిత్తూరుజిల్లా కాళహ స్రీతాలూకాయందలి 'శతాలూ కాయందలి యొక జమోకొదారీ 'చ్రూానుము, జనసంఖ్య చకరారో 

| (౧౯౩౧). 

అర్జలన్మీహరి __ లక్షీవిన్లువుల. సమ్మిలీతాకారము.. 
శ్రునీజకుతో పుడంగక మగు | వరపుకోటశాలూ కాకు చెందిన ఈనాం గ్రామము. జనసంఖ్య ౫౦౫. 

అక్ష 
న్ా 

థ్ 
జమాకొచారీ శ్రామను. ఇచటిజనస సంఖ్య 34౫ (౧౯౩౧). 

ళాతమియనూ త్రో ముల ననుసరించి 

బులి బుస, గాయ ఫి ందము, నీహరినుంత్రుమునక ఎస్కుజొప (యా. ఛ IN 

లక్ష్మీఫారి దేవత. దీనిమంత్రము. 

౪€ శారం నమఃపదం బ్రూయా న్నా దీర స ర్భృసమన్వితౌ, 

పవనో జాయ మం త్రో ఒయం లోకో వస్వకరః పరః” 

ప్రాతఃకాలమున లేచి కార్యక రణీయంటుండి విముక్తుండై వైస్ణవుం , యా ౦-౯ 

బతు. స్నాన భమునరీంచి _ వూజామండపములోని తెంచి, 

వెస్టవాచమనము నీకి క్రందివిధానమునం గావింపవలయును. 

రోజ 

శేకవాది 

నామ శ్ర యముతో సోదమన మొసరించి . రెండునామములతో హ 
ప్రతాళేనము చేసికాని శండింటితోం 'బెవవులను దుడిచికొని క్ 

ఛండునామమలతో ముఖస్పర్శము చేసికొనవలయును. నురల నొక 
దానితో హ సములను వేటొకచానితోం చాదములను గడిగికొని 
పిదప నోొకదానితో “జలమును నెత్తిసెని జల్లుకొని యనంతరము 
'సంకర్ద ాదినామములతో ముఖ, నాసికాక్షికర్ల ర్ల నా భిభుజవ క.ములను 

స్పృశించుకొనవలయును. ఈప్ర, కారము నిష్టతో వైస్యవాచమన, 

మొనరించువా(డు సామా న్నా రాయణాం కేయు నొందును. 

“శీశవ్య నారాయణ, మాధవ్క గోవింద, విష్ణో మధునూదన, 
త్రివిక్రమ. వామన శ్రీశర, హృషీకేశ పద దృనాభ్య _దామోదర, 
చల్ల ఇ వాసుదేవ ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, "ప్రపషో శ్ర తము అథో 
కుజ నృసింహ, అచ్యుత, జనార్లన్క ఉపేంద్ర, హరయే" నమః, 

ం. శ్రీకృష్ణాయ నమః, 

వెని వ్ర్రాసీనక్కనుము ననుసరించి యీ శేశ వాదినామములనుండి 
| నామముల గృహించి తత్తన్నామములతో నాచమన ప వ్రృమైళనాదులు 

| గావించుకిెనవలయును. అటుపిమ్షట సోనూ న్యార్ధ్యా్యది మాతృకా 

. 'న్యాసాంత ము గల కర్మ మును సలిపి జీరవర్రీరా ర స్రదిన్యాసము గావింప 

చేరు, ey | వలయును, 'బుష్యాది న్యాసవిధాన మేలా గనిన ఈ శిరి 
మకస్థాపణ డయిన నుహావీకుడు తన మతమును బోధించిన. భావ | బువయే నమః, ము'ే గాయ, శ్రీ ఛందనే నమః హృది అర్థల కీ 

హరయే జేవశాయె నమః, ? తదనంతరము “శ్రీం అంసష్టాంభ్యాం 
ప,జలందజకును : 

సుబోధము కావలె ననుకోరికతో నతండు మాగధి (వగధజేశథాన.) 
లోని కితరభాహావి శే పాదులనుగూశం జేర్చుచువచ్చె ననియు, ఈరీతి 

నతండు తన బోధల స్వీకరించిన ఛభాహ. శేవలము మాగధి కాక ఈ అర్థ 

మాగధి? యయ్యెవని యు చెప్పుదురు, కాని దీనికిని మాగధిభావకు నంత | 
పోలిక కానరా దనియు నిది. యెహ్కవగ మహారా స్రమును. బోలి. 

(పృ్కజాపతే ద్ 

నమః ఓం శ్రీం హృదయాయ నమః ) అని' యీవిధమున6 గరాంగ 
న్యాసములను స సికొనవలయును, పిదప నీవిధమున ధ్యానము సలుప 
వలవమును, . 

4 కన్యక న్యకకనని. తప్త పామావదాతం 

పార్గ ఏద్వం ద్వే జలధి సుతయా విశ్వధా తౌ తా చ జుస్ట్రమ, 
.నానారత్నోల్స సిత వివిధాకల్ప = మాపీత్ వస్త్రం .! 

విష్ణుం నందే దరకమలక్షా మోదకీచ కు పాణిమ్,” .... (= 

అర్థవర, 0 __  పళ్చిమ గోదావరిజిల్లా శాజేప ల్లీగూజెం 

అ ర్ట న్న పా లెను. విశాఖపట్టణముజిల్లా శృంగ 

(౧౯౩ వ. 

అ శ్నా డ__ విశాఖపట్టణముదల్లా పార్వతీ పురముతాలూ 
కాయందలీ జమాక్దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ళం (౧౯౩౧). 

అర్భాని స్ ___ అస్ఫీరియా దేశపుకా జగు సక్టినపాలస్ 

అనువానిముం త్రి, . అర్బాసిస్ తిరుగనలయాటు గావించి రాజ్యమును 



౪౭౦ 

. స 

వశపజుచుకొన్సి కీ 
చి ఇ . 

సాొమా జ్యమయును స్థాపిం చెను. 

అర్భ్బునప ర్వ తము __ ఇది ఆబూ పర్వతమునకు పూర్వ 
పత షో ఆ | నానుము. ఇదె రాజపుత్ర స్థానములోని సిరోపాోర5 జ్యములో నున్నది 

జె నులకు చెందిన సంచపవి తే ,సానములలో నిది యొకటి, ఈపర్వతము 
టి. 

మందను జైనుల ప్రథమతీర్ణంకరుడన బువభ నాథుని యొక్కయు; 

నిరువదిశెండవ తీర్ధంకడలన నేమినాథునియొక్క యు మందిరము | 
లాన్నవి (చూడుయ్ : (ఆటూ 9). 

అ ర్భు దు(డు __ ౧. 

మర్చుదవంశ మనయణయబుశును. 

ఒక యాదవుడు, అతనివంళ 

౨. ఒక ఆచార్యుడు. (సంచవింళ 

శ్రావణము). 
_అర్హూరుతాలూకా ఎ నైజాం యో ద్రాబాద్ సంస్థా 

నమునందు: నిజామా బాద్ జిల్లాలో నియొక తాలూకా, దీని వైశాల్యము 

౧౪౦౫౮ చదర పుమెళ్లు.. జనసంఖ్య జాగీర తోం గలసి ౧౨౨౩౮౫౫, 

ఇందు అర్హూర్, బాత్ కొండా అను ' రెండుపట్టణములున్వు ౧౬౦ 

పకెలును కలవు. దీని కు తరముగ గోదావరీనది ప వహీంచును. 
ల అది లీ 

అర్లూర్ పట్టణములో పటుుగుడలు, చీరలు విసారముగ నేయుదురు, 
ఆళి లు లు ఆ = 

అర్యను — ౧ ద్వాదశాదిత్యులలో నొకండు. వైశాఖ 

మాసమందలినూర్యు (డు, ఒకిగొ్మ_కతటి యమునియధి కారమును నిర్వ 

పీంచుచుండును. స. 

. ౨ పితృసముదాయములో నొక పృము 

ఖు6డు, కల్పారంభమునందు, యముడు. ఫుట్టకపూర్వ మితంజే 

దత ణదిక్సాలకుండుగా నుండెను, 

అర్య ము (డు __ చై శాఖమా సమునందు సూర్యునిర థము 

వెంట నుండు ఆదిత్యవి శేమండు. పిళ్ళ దేవశావి శేషుండు. 

అర్రియేన (శ శ, ౧౦౦ _ ౧౭౦) __ ఇతనిని అర్రి, ' 

ఎపికశేటన యన్ అనిహుడం బిలుతురు, గీ కుచరి తృ కారుండం, 

యొక్క_ శిష్యుడు మిత్రు డు ౧౩౭ సశ నీతండు కపడోషియా 

యనుపట్టణమున కధికారిగ N (Piefect ) నుండెను. అప్పుడు ఎ ఎలానీ 

అనుసం పులు ఆపట్టణమయుడె నె త్తిరాంగా. వారితో బో రాడి వారీ 

నోడించెను, ఇతడు కాన్సల్ అన్న గొప్పయధి కారమును బడ 

సెను. ఇతడు స్టోయిక్ తత్త ప్రమునుగుటీం చిన యొక గృంథమాను 

వేథునుగుటించిన యొక గృంథమున్కు అలెగ్టాండరు . దండయా తను 
గుజించిన యొకయుడద్ గ్ర గృంథమును వ్రా,సెను, 

అర్హ — (స, నెం, ౨౦౪) గంజాంజిల్లా పర్లాకిమిడి 

శాలూకాలోని జమికొదారీ త్రానుము, జనసంఖ్య 3౪2 (౧౯౩౦). 

* పూ, ౮'ఈ౬-వ. సంవత్సరమున మోడియక్ . 

అర్భుదపర్వ త ము- అర్బిలాకొషా 

అర్థ — (స చెం, ౬౮౭) గంజాంజిల్లా పర్షాకి మిడి తాలూకా 

యందలి జమోకొదారీ ర్రానుము జనసంఖ్య ౧౫౦ (౧౯౩౧). 

అ దై కు రి __ గంజాంజీల్లా పర్గాకిమిడి తాలూకాకు చెందిన. 

జమోకొదారీ గ్రామము. ఇచటి జనసంఖ్య ౧౧౬ (౧౯౩౧). 

అర్వావసువు — వైభ్యబుపి. యిద్దణు ఫు పుత్రులలో 

పెద్దవాడు. _ఇకండు తపస్సుచేసి తముగడెన ప రావసువుయొక్క_ 

పిక్ళహళ్యను ' బాపి దేవతలను సంత సింప(జే సీ తనతం డని భరద్వా 

జాని యవక్రీతుని మరల |బృదికిం చుక నియెను, 

అర్వీత న హనస్పీలు — మున్యపర గళాలలోని వార్థాజిల్లా 

యందలి యొకతాలూ కా. దీని వె వైశాల్యము ౮౯౦ల చదర పు మెళ్లు, జన 

సంఖ్య ౧౩౭౭౩౩ లు, సీస్తు రు, ౧౯౮.౦౦౦లు, సెస్సులు 

1 రు. ౧౯౦౦౦లు, ఇందు అర్వి, అపి అనుపట్టణములును, ౨౯౯. 

పల్లెలును కలవు. ఇందు ప్రత్తిపంట వి శేవముగ పండును, ఇచ్చటి 

పకువులు మంచివని (ప్ర ఖ్యాతి గలదు, గవర్న మెంటువారియర ణ్యముచే 

వ్యాపిం ప౧బకిన ౧౮౦ 'చదరపు మెళ్లు తప్ప మిగిలినభూమిలో నూటికి 

. జెబ్బదిచొప్పున సాగ్లై యున్నది, 

అ రె జలనాతము __ మైనూరురాజ్యములోేని అశ్వే 
_్రామముకడ నున్న జలపాతము, ఈచోట శరావతీనది ౧౧౦౦ 

అడుగలయెత్తుననుండి కిందికి పడుచుండుటచే నీజలపాత మేర్చడి 

నది. మైనూడకాజ్యకులోని దర్శనీయము లగు స్థలములలో నిది 

యొకటి. ఈచోట (ప (ప్రకృతి సౌందర్యము మిగుల దర్శనీయము, 

అరి కెజె — మైనూరు సంస్థానమునందు హస్సకొజిల్లా 
లోని ఆ _త్తీరపువై ప్రతాలూకా. వైశాల్యము లో౮౬ చదర ఫుమెళ్లు, 

జనసంఖ్య ౭౯౫౮౮లు. ఇందు 3 గ్రామములును, 3౮ పల్లెలును. 

కలవు. వనూలు రు. ౧౬౨౦౦౦, ఇన్చటి భూములు హెచ్చు 

తగ్తుగ నుండును, పడమటిచె వెపున సెక్కు_గుట్టలు గలవు, దవీణపఫు 

వై "సున అమృతమహల్. పశువుల మేత బీళ్లు కలవు. ఇచ్చట పకువులు 

-ఫీకుపడ్డవి, కొబ్బరికుడకలు ఇక్కడనుండి బెంగురూరు బళారిప Ge రం ట్ర 
అముల కెగముతి్ యగును, 

అర్సీలా౯షా. ఎ ఇతండు గజనీసులాను అగుమా(శవ 

మాసాన్రాద్ అనువానికుమారు'డు. ఈత(డు ౧౧౧౫ లో తన ఫోద 

| రుండైన పేరిజాద్ అనువానినీ జంపి రాజ్యము న్యా కమించుకిని తన 
(UU 

సోదరుల నందజను చెజసాలలో( బె స్రైను, బహరామ్ పూ అనువాడు 

మాత్రము తప్పించుకొని ఖురాసానునకు పోయి అచ్చటి సుల్తానెన 

సంజూర్ అను వానిని. సహాయునిగ( చెచ్చుకొని ౧౧౧౮ లో అర్బీలాకొ 
సాను కీడించెను. అతండు లాహోరునకు పాలీపోయెను గాని వానిని " 
తరువాత చెజయబట్టి చంపిరి, బహరామ్ సా సింహాసన మెక్కాను.. 



అర్ష్ -అజవము 

అర్న్ __ కురానుముతానుసారము డేవుని సింహాసనము. 
ఈసింవేాసనమునకుం గల _స్తంభములు రాం0౦0. ఒక సంభముననుండి 
మటియొక స్పంభమునకుగల దూరము ముప్పదిలకులమెళ్లు. 

ఇ 
ర దిగి 

అర్షద్ ఉద్దీ ౯ అను మహ 

వదీయమత ప్రుచారేకుని కుమారు(డు, వీరిరువురకారణమున ముంగో 
లెయారాజ్యపాలకుం డస తైమూరు తుగ్గ ఖ్ ఖాకా ముసల్గాను మతము 
నవలంబిం చెను, ఇందువివయ మై యొకచిన్న గాథ కలదు. జేక్ జమా 

లుద్దికా కటకనగరమున ( మంగోలియా ప్రాంతములో) నుప చేశిక్రండుగ 
నుండెను. ఇతడు కటకని వా సులకో భ _£ ఫార్వకమువై న యుప న్యా 

సముల వినుపించు చుండినను వా రీతనిమత మును స్వీకరిం చియుండంరై రీ, 

ఒకనాం డితనికిం దా నొకదీపమును గొండమో(కి నె త్తికొనిపోయి 
నట్లును ఆదీపకాంతు లక్క_డనుండి నలుదిక్రు._లను (బ్రసరించినట్లును 
స్వప్నము వచ్చెను. ఈస్వప్నానంతరము జమాలుద్దీను కటకము విడ 
నాడ నిశ్చయించుకొని తన యభ్సిప్ప్కా యయును '్రార్థశావసరయున 
నందజు కెటీగించి బయలువెడల నవత్ర ము అజ్జిమ్ (వోనీదు శిఖరము 
మీంది కెక్కి. జనుల నాహ్వానము చేయునతండు కూడ నితని తోడ 
బయలుదేజను, వీ రిద్దణును గలసి కటకమును వదలి. చాలదూరము 
వటజుకు6 బోయిరి, అంక జమాలుద్దీనువెంట వచ్చిన మనుజుడు తా 

నొకవస్తువును నగరమున మజచివచ్చితి ననియు, డానిం దీసికొని త్వరి 

తముగం జనుచెంచెద ననియు. జెప్పి కటకమునకు మరలి వచ్చెను. 

ఇత6 డక్కడ దన కార్యమును జక్క_ంబెట్టుకొని మరలుటకు సిద్ధ 

పడంగా సాయంకాలము గావచ్చెను, అందువలన సాయంతన చ్ర్రార్థనము 

నచటశే ముగించుకొందు6గాక యని ఆహ్వానము పతించునిష 5 త్రయు 

మనిదుశిఖరముమో6ది కణ కుతుబాను ముగించి (క్రిందికి వచ్చు నప్ప 

— ఇతడు జమాలుద్దీకా 

టికి ద్వారము మూయంబడియుం'ెను, అంత నితండు మరల శిఖరము. 

మీందికిం బోయి నలువంకల దృష్టిని బ్రసరించి చూడ నత్యంతవేగ 

ముగ నిసుకరాసులు గురియుచుండుటయా, ' నప్పటి కష్పుడే పట్టణ 
మంతయు నిసుక క్రి కింద బూయిపోవ. నెక పెద్ద దిబ్బవ లె€. గాని 

పీంచెను. శిఖరము యుక్క_ ఎసి యంత స్తుదక్క_( దక్కిన వన్నియు 

నిసుకలో. బూంజిపోయినవి. అంత నితడు భమయోచపే పేతు. డై. శిఖర 

ముననుండియే యిసుకమిోందికి దూకి పరుగిడ మొదలీకి రాత్రి, 

జాములచేళకు జమాలుద్దీను నెట్లో కష్ట ముమి(దం గలసీకొనెను.. . జర 

గినసమాచార మంతయు విని, 'జమాలుద్దేను చైవప్ర, కోప పముననుండి 

యొట్టివారును దప్పించుకొనంజాల రని నుడువుచు ము అజ్జిమతో. 

గూడ శీఘ్ర మగ నావలకు నెడలీపోయెను. కతిప యదినములకు వీరు 

6 అకూ” నగరము చేరి యూరీబయటను గూరుచుండి యుండిరి, 
మం గోలీయావం శీయు? 

నాపట్టణమందే వాసము చేయుచుండెను, ఇతని కప్పుడు ౧౮ సంవత్స 
రములు, జమాలుద్దీను ము అజ్జనులు బయటను గూరుచుండియున్న ' 

సమయమున త మూరు జీయనిమి _క్స్ మామార్దమున6 బోవుచుం ెను* 

ఇతడు దననౌకరుల  నందణను, 'దనవెంట6. . జనుచెంచుటకు౭గా 

. వాండు. ఈకనికాలమును నిగ్గ యించుటకు సాధనములు 

రెండు. 

డగు తెమారు తుగ్గఖ్ ఆ సమయమున | 

రో౭౧ 

నుత్తరువు లీచ్చియుం డేను, కావున నప్పుడు దూరమందు( గూర్చుండిన 
గురుశిష్యులను జూచు తనయాజ్ఞ నుల్ల ౦ఘీంచి యట్లు గూర్చున్నవా 

రెవ రని వారిని దన యొద్దకు రప్పించి యడిగెను, "పీరు దాము కటక 
ముననుండి వచ్చు బాటసారుల మనియు6 దను కతని వేట సంబంధ మైన 
యాజ్ఞ లెవ్వియు. -జలీయి వనియు నుడివిరి, ఈ సందర్భమున పీగ్ర 
కిరున్రరకును ధర్మ సం బంధమైన వారాలాపము జరుగ తేమూ రీత నిగుణ 

ములను మెచ్చికొని కాలాంతరమున చాను రా జైనచో ముసల్తానుమ 

తమును స్వీకరింతు ననియు, నాసమయమున( దనకు స స్మరణము చేయు 
నిమిత్తము మరల దర్శున మి'య్యవలయు ననియు గోర జమాలుద్దీనును 

ఏీడుకొలి పె అంతం గొంఠకాలమునకు జమాలుద్దీనునకు మరణ 
మూసన్న మునిం దనకార్యమును అర్హ దుద్దీనునకు నొప్పగించెను, 
పిదప6 గొన్ని సంవత్సరములకు తె తెమారు ఎం సుం నమునకు ఖానై 
పాలించుచుండ నీవార్త అర దుద్దీనునకుః చెలీసీనది. ఇతండును 
మొఘలీసానమున కేగి మిగుల కష్టమమింద కైచుకన గలసికొని 
తనలేం డ్రివృత్తంతము నెటుకపటిచి యతనినిమోగమును వినిపింపః 
ట్రసన్నుండై ఖాను ఆను మహమ్మదీయమతేమును స్వీకరిం చుటయ కాక 
తన చధికారమండదులి సామంతులనుసాక బలాత్కారముగ నామత 

మును గె కొనునట్లు చెసిను 

అరి అలు శ వాబుషీ యొక్క యిద్దటు సుతు లలో 

జ్యేష్టుండు, 
(గ 

అర్హ దానులడు ___ ఇతనికి కెటకవి ద్ర ఇతనికి ట్రకవి యనిధయు నానమాం 

తరము కలదు. అయిన నిదింయు మొదటికే పీరుగ కానంబడదు. దానిని 

కనుగొనుట కష్టము గానే యున్నది. 'తెలుంసనందు. అయ్యల రాజా, 

అయ్యలభాస్కరకవ్రులు క్రీ" శ, ౧౭౬౯ -వ సంవతృరమునందు 
రచించిన ెట్టమత్ర,ంఛమనకు మూలమగు గ్రంథమును కన్నడమున 
వ్రాసినకవి. ఈ అ కం ప్రాసకవి, ఈతడు కైనహ్రాహ్యాణుయ, ఇతడు 

' ఏదోయొక'' నగరమ నక అధిపతిగా నున్నట్లు 'తెలియవచ్చుచున్న ది, 
ఈతడు. మారసింజహూు ని చమూాపతి మైన కాడమరసు ఎవంళేమున.( బుట్టిన 

"లేవు, వంళా 

వళిని బట్టి ఈత. డొకాజీళం బదునాల్దవళ ఈాబ్టియాదియం దుంజెసేమో 

యని మూహింప పవలని యున్నది, 

అర కుడు ___ కొంకవంకప టకంబులను దక్షీఇకళ్లా 

టకచేశంబులక నధికుతి. ఈత(డు రాజరీ రి యైన బువళ దేవుని ఫర్వ 

సంగపరి త్యాగముంజూాచి తన కట్టివై వై రాగ్యము "లేకపోయినను 

బావ్యాకర్మ ముల, నన్నింటిని క్యజించి సంచరింప(గలి గను, అప్పటి . 

నుండియే నా _ద్రీక మతముఫు పెను (భాగం స్కాం, ౫ అ. ౬ 

గద్య. ౧0). 

అజవము — తెలుసవా శేభాహను అజవ మని 

' యందురో దానిని. ఆ ఫాషన్ల. మూటలాడువారు ఈ ఖమిళ ' మని వ్యవహ 



రోడ 

రింతురు. 'సంస్కృతమునందు దానినే “(దృవిడ? మందురు, అజివ 
భావనుసటీం చియు, అజవవారినిగుటీంచియుు * తమిళ) భబ్దము 

అలంశకారకౌస్తుభము __ . ఇయ్యది సంస్కృత 

మున రచింపంబడిన అలంకారగ (గ్రంథము. లక్షీధరునికమారు( డైన 

విశ్వేశ్వర పండితునిచే రచింపంబడీనది, ఇందు ౬౧ అర్థి"లం కారములను 

గుణం చిమా తయ సవిస్టరముగా వివరింపంబడినది, సాహిత్యళా స్త్ర 

మునుగుటిం చిన యితర వివ యము లీందు లేవు, ఈకండు ప పండితరాయని 

రసగంగాధరమునుగూడ ఉ చాహరించినాండు గనుక ౧౮-వ శతాబ్ది 

వా చెయుండనో ఫు, ఇది బొంబాయిలోని కావ్యనూలలో6 బ్ర బ,క 

టింపయిడినది.. 

అల౦కారమాడానుణి జశామ-చం దునిచే 
UU 

రచింపం బడిన క్ వస్టనుళా సను మను (గ్రుంథముమాంద నాళ నిచేత నే 

డి చ్ర్రాయయబడి నవ్భ శ్రీ త్త 

అలర కా కతిలక ము __ వాగ్ళటునిచే స్క 

తమునందు వాయయుకిన 'అలంకార గ గ్రంథము 

అలంకారము __ చూకుడు; శనగలు”... 

అలం౦కారముక్తావళి — 'విశ్వేశ్వరకృతమ.. 

అలంకారములు -- అలంకారములు భామకు నగల 
వంటిని, నగలు శరీర కోభ చెట్టు హెచ్చించునో యై యలంకార 

ములు కావ్య శోభను హెచ్చించును. 

ఆలంకారికుల, వేటువేటు సం ప్రచ 

కులలో వేలువేజు అభి పాయములు _ కలవు, *విశిస్ట్రము లయిన 

(విశేవమయుగలవయిన ) కష్టార్థములు కావ్యము). అనినకావ్యలకుగా 

నుందబు. నొ ప్పుకొనినడే. కోని ఈవై+ిస్ట్ట్య . మెట్టిది యన్న ప్రశ్న 

మునకు నుత్తర మిచ్చునపు జాలంకారికులలో మాండు తెగలు పు ట్రైను, 

జవ. , చ న్ ఆవైళిష్ట్యాము కొందణు. ధర్మరూష మనియు, కొందజు వ్యాపార, 

రూప మనియు, కొందణు వ్యంగ్యరూప మనియు  జెప్పీరి, 

' నాలంకారికు. లె దుతెగలుగ = నున్నా నని చెప్పవచ్చును. 

సంప్ర, 
1 మనియు ముటేయొక వర్టీ కరణము జేసి చెప్పవచ్చును, 

చేతనుర్ 

అలంకార కెసన్తుభము.అఆఅలంకారములు 

ధర్మ రూప మనువారిలో ౧... ఒక తెగవారు అలంకారము లే. ముఖ్యము 

అనియు, వి, మటియొక' తెగవారు. గుణము లే ముఖ్యము లనియు,. 

. వ్యాపారరూప . మనువారిలో 3. జక తెగవారు. ఉక్రివైచిత్య మే 

' (చూటనాం పే) ప్రధాన మనియు; 6, రెండవ తెగవారు భోగ 

కృత్య మే (ర'సవివయక మైన వ్యంజనా వ్యాపారము ఎముఖ్య మనియు. 

నిర్వచించిరి, ఇట్లు ౫. వ్యంగ్య (ధ్వని) వానులతోం గూడి ప్రాచీ, 

ఇందు 

మొదటి తెగవారు భానుహోద్భటాదులు, రెండవ తెగవారు వామ 

మూ(డవ తెగవారు వక్స్క్తిజీవిత కారాదులు, నాదులు, నాల్లవ తెగ 

'వారు భట్టనాయకాదులుు అయిదవ తెగవారు ఆనందవర్గ నాదులు, 1 

ఆలంకారికుల-సరి త ము వ్రాయునపు ఉభిన్న చు కములకో గల భేదములు 

సవి స్పరముగ వర్లింపయడుసు. అలంకార'స్వరూప పము నకు సంబంధించి 

నంకేవజ, కిచ్చటం జెప్పంబడును. చెయెదింటిలోను ౧-వ దానిని, 

= వ “దానిని క' లీపీ (క ) అలంకార సంప ప్రదాయ మనియు, దోప 

(ప్రదాయ మనియు, '౨-వ దానిని (ట్ర) రీతి 
చాయ మనియు, ఎ[-వ దానిని (శ) ధ్వనిసం ప ప చాయ 

దానిని (చ) రససం, పే 

లో 

అలంకారసం,ప,దాయమువారు ;___ అలంకారసం ప వ్ర స్కృదాయ 

మువారు కావ్యమున కొలంకారము లే సృ్కథానము లని చెప్పుదురు. 
మిక్కిలి ప్రా ప్రాచీనాలంకారీకు లీమతమువాళశే?. ఇంతియ కాదు, . రస 
మును ధ్వని ముండ నలంకారాంతర్హ తము లే యాని వీరి తాత్పర్యము, 

దండి. తన కావ్యాదర్శమునందు 'రసములను _ అలం కారములనో. 

జేళ్చినుర. భామహు(డు గుఇములకునుు, అలంకారములకును "భేదము 
i చేసినట్టు. కనంబడదు, 

దాయములు :. అలంకార,  ఆకండు గుణ మనియులహాడం జెపె ప్పెను*. 
ముల స్వరూపమునుగుటిం చి మూ, యోగ్యకే మగు జీంచియు నాలంకారీ | 

ఎందు కనగా “ ఫావిక మను అలంకారమును 

భామవహాలంకార ముమోంద 

వివరణము వ్రాయుచు నుద్భటుండు క మానవుని " ర్యాదిగుణ ములకును 

శేయూరాదిభూవణములకును "భేద మున్నట్ల్టు కావ్యమునందలి. 

యోజస్సు మొదలయిన గుణ ములక్రు నుం ఉపమాద్యలంకార ములకోను . 

భేదము కల దని. పరప కము వారు చెప్పగా, న ట్లనుటకు వీలు. లేదు 

మానవుని . శరీరమందు. శార్యాదిగుణములు సమవాయ సంబంధము 

కీయూరాదిభూవణములు సంయోగసంబంధము'చేతను నివ 

1 అలంకార సర్వస్వము = = అనంత శయన'సం సాక ౦థావల్వీ సము ద ద్ర బంధిక్ళక వ్యాఖ్య, ర వ పుట. 

"వీ తదేవ మలంకారా, సీవ కావ్యే ప, పథాన మితి... ప్రాన్యానాం మత్. Ce స]. | 

2 952% 2. ౨౮౦-౨౯౨ 

సం సక గు 

లి, కావ్యాదర్శము , 

4. భామహాలంకారము ; బొంబాయి... ంభములలోం బ్రకటింపంబడిన. ప్రుతాపరుద్రయళోభూవ.ణమయ నకు "౨-వ 

యనుబంధముగ6 (బ్ర బకటింపంబడినది. కృతీయపరిచ్ళే డయ, [౨-వశ్లోకము చూడుయ. 

ర్, తర్క_కాహ్ర్రమునందు పదార్థమాలరెమొక 6 సంబంధము ” శెండువిధములు, సమవాయసంబంధము, సంయోగసం బంధము, 

మునకు వర్ణ మునకు. వాసనకు. గలసం జేంథము 
పుస్ప. 

సమవాయ సంబంధము 5. ఒకచెట్టుమి(దం గోతి హార్భుండినప్పుడు దానికిని. చెట్టు. 
వకు గలసంబంధము 6 సంయోగసం బంధము. రు cg Pr IN 



అలంకారములు 

సీంఛున్కు కావున వానికి "భేదము చెప్పిన జెప్పవచ్చును గాని కావ్య | 
మునందు' . న నెక రస సమవాయసం బంధము చేతనే నివసించునట్టి గుకాకా 
లం కారములక్షు' భేదము చెప్పుట. గడ్డరికా_ప్రృవాహముక్నే (అంధపరం 
పర) గాని వేటు గాదు అని ' శప్పియు న్నా (డు2, ఇట్లు విరీమత 

మున -. ఓజఅదికావ్యగుణములున. కృంగారాదిరసములును అలంకార 
ముల విభేదము శే, 

 'ఇంతియ కాదు ధ్వనీయు నలం కారాంతర్షత మే, వీరిముతీమున 

త్ర తీయమానార్థము. ( వ్యం గ్యార్థము ) వాచ్యార్థమనకు నుపస్కా_రక 

టే నది లేలంశారపక వలదు. జేరవలసిన చే, శ్రీః "స్క ౯వ 

శతా బిమభధ్యమువా డగు ర్యద్ర్రటుండు వ స్థ్వలంకారర సరూపము 

లయిన మూండువిధము లగు | పృతీయమా నార్థములను ( వ్యంగ్యములను ) 
గూడ నలంకారము లనీయే నో రి ంచియు న్నా 6ము4, 6 ధ్వని క యన్న 

యొక యలం కార మునుగూడ వ గల్పించిరి, 

అలంకార ములను సతీంచి ధ్వనిసం ప్ర ప దాయమువారి యభి ప్రా 

యము : _- కాని తరువాతి కాలపు ఆలంకారిక లీమతము నంగీకరింప 

శర. అన్ని మ మత ములను సమన్వయించుకొని యాధునికాలంకారికు ' 

అలం కారములనుగుటించి యా విధముగ( జెప్పియున్నారు. ధ్వని 

యుత్తనుకావ్యము నకం చ్రాణమువంటిది ; అది లేనిది. ఉత్తమ 

కావ్యే కానేరదు. కావ్యమున కాత్మ రస సము, శద్దార్థయలు శరీరము, 

ఓీచో మాధుర్యాదిగుణములు శార్యాదికయలవంటివి “అలంకారములు 

వోరములవంటివి; రసము అంగ; శ ద్దార్థము లంగములు, . మాధుర్యాది 

గుణము లెప్పుడును రసమును విడుచునబీ కావు అనయా రస మున్న 

చోట నవి యుండును; అవి యున్న చోట రసము పుట్టును. అలం 

కారము లట్టివి కావు. ఇవి యంగ ద్వార మునమా త్ర, త, మొకప్పుడు రస 

మును అభివృద్ధి చేయును ; ఒకప్పుడు చేయకపవోవచ్చును, రసమును 

ఉత్కరి ంపంకేయనపుడు అలంకారములు . కేవలము ' ఉక్తీవైచి త శ్ 

పర్యవసా యులుగ నుండును,’ ఇది కావ్య ప్ప ప కాకక చ మైనమమ్మటుని 

(౧౨-వ కశాబ్ది) మతము (౮వ దేల్లానము, ౧-౨ కోకయలు). "దేనినీ 

ఏకావలీ కారుడు (౧౩ -వ శతాబ్ది, ప్ర 

యాధునికాలంకారికులమత మని చెప్పవలసీయున్న ది, 

ములలో నలం కారములు కానవచ్చుచున్న వి, 

పరు దీ ద్రియకారుండు (౧రో-న 

శతాబ్ది, అప్పయ్యదీకీ తులు as ఛశాల్లిు బ్ర పండిత రాజజగన్నా 

థుండు (౧౬వ శోతౌబ్ది) మొదలై నవా రందటును ఒప్ప్రకొ నిరి, ఇదియే. 

ళ౭ికి. 

వీరిమతము ప్రకారము గుకొలంకౌొరముల కీ కి ందివిథ మయిన 
"భేదము కలదు 2 . = 

Uy 

గుణములకు నలంకారములకును గల "జేదము === ౧, గుణములః' 
రసముయొక్క_ ధర్తములు కావు. ౨. గుణములు రసము లేనిచోట. 
నుండవు, అలంకారములు రసము లేక రసమును ఫుట్టింపకయుండ 

వచ్చును. 3, గుణములు తప్పక రసమును పుట్టించును. అలంకారము: 

లవళ్యముగ రసమును ఫుట్టించు నని లేదు, ల గుణములు రసమునకో ' 

సామాదుప కారకములు. అలంకారములు అంగచ్వారమున ( శ్దార్ధ 

| ములగుం డా ) రసమునకు నుపకారకములు, 

ఇట్లు ప్రావీశాలంకారికలచే నలంకారములకు నీయంబడిన ' 

గౌరవ మంతయ నాధునికలచేం దగ్గింపంబడినది, పీరిమతమున అలం 

కారము లుండినను. రసము ఫుట్టకపోవచ్చును ; అలంకారములు లేక 

పోయినను రసము పుట్టవచ్చును. రస మదివజుశే యున్న యెడల నొకప్పు 

డలంకారములు దానిని అభివృద్ధిప అుపవచ్చును. చక్క_ందనము లేని 

(త్రీ నగలు "పెట్టుకొనిన (ట్రైయోజనము లేదు, చక్కని, ప్ర్రీకి సాధా 

రణముగ నగ 'లక్క_ఆశేదు. కాని ఒకప్పుడు. నగలవలన నామె 

స్వాభావిక సాందర్యము హెచ్చు కావచ్చును. : 

ధ్వని యొద్ది! అలంకార మెద్ది! ;__- రస మనునది కావ్యమునకు 6 

నాత్ర గం దీషి వికొన వలయును, ఉ తృమకాన్యము ధ్వని పృధానము. ఎందు 

వాన్యార్థమనకం య వ్యంగ్యార్థ మెక్కు_వరమణీయముగ నుండునో 

యది యు త్తమకావ్యము. ఎందో వ్యంగ్యార్గము వాచ్యార్థమునకం శె 

నధికరమణీయముగ నుండదో యది నుద్యమకావ్యము. శకి గుణీ 

: తవంగర మందుకు, ఎందు వంగ్యార ముండదో, ఉండినను శ్ర°"§ ట్రం గట్టిది 
స్పష్థ్యముగ నుండదో యది అధమకావ్య మూ శబ్దార్గచి శ్రాదు లిట్లివి. 

కావున నలంకారములలో. జేరినచిత్రకావ్యము 'స్వివరమన “సధ 

మము, ఎందువలన ? అందు ధ్వని శేడ గనుక, ఇది యి ట్లుండం 

గొన్నియలంకారములలో ధ్వని. కనంబడుచున్నది. కోన్ని ధ్వని" భేద 

కావున శండుకకుల 

వారికిని వాదవివాదములు జరగి తేలిన దేమనలా, వాచ్యార్థమును 

కొంతవణకు పరిత్యజించుటయే 6 ధ్వని.) యొక్కటవిశేమము ₹ అది 

వస్తురసాలం కారథ్వనులు అని మూూండువిధములు, ఈ మూండువిధ 

ములధ్వనికిని వాచ్యముతో బని లేదు, వాచ్యార్థమువలన నలంకారము 

1, ముందు నడచునట్టి మేక వెళ్లి బావిలో దుమికినయెడల 

గ్రేవానా ను మందురు, 

ర మముచం ద ద్రకృళే “కావ్యానుకాసనము ”_ మోది, _గ్వవృ ర్తి తిలో ఉద్భటునివాక్య . ముదాహరింప(బడినది (కావ్యమాలా ప్ర 

పట ౧౭). 

శి, ఇహహి తౌవద్ భామహోద్భట 

పక్షే నిశ్నీ స్ప పం మ న్యా (౪ స, 

ప్రశ్యతయ శ్నకంక్షణాలంకారకాళాః ప్ర 

'చెనుకంబోవు మేశ' లన్నియు నందే. దుముకును, : దీనిని గడ్డరికా 

తీయమాన నుర్గం వాచోేపస్కారితయాలంకార 

తది్థం త్రివిధమవీ ప్రేశీయమాన కు మలంకారతయా. ప్రుఖ్యాపిత యేన. ((అంస? = =. 

కం 



ఈ౭ంిళ. 

సిద్ధిం చెనా యది. “అలంకార కోటిలో? జేరును' 

6 ఆలంకారధ్వని ? కాదు అలంకార మే ; 

కారము సిద్ధించెన్తా _ అది. 

"అనగా నది 

వ్యం డ్యార్డ మున _ అలర' 

“ధ్వని”. గాని అలంకారేము కాదు, 

వలయుశెడ దానిని _* అలంకారధ్యని ? అనుండు, 

మనవలదు | 

గాని అలంకార 

ఊప సమాద్యలంకార ము లన్నియు వాచ్యార్థమువలన 

సిద్ధిం పవచ్చును, న్యం గార్భ మువలన సీద్దెంపవచ్చును, కాని ధ్టేనివాదుల 

మతమున మొదటి దానినిమా త, మలంశార మనవ లెను త్ర శెండవ దానిని 

“ధ్వని 1 అనవలెను, ఢ్వనినిగుణీం చి యధికము 'తెలిసికొనంగోరు 

వారు * ధ్వని ) కబ్దము6 జూడుండు, 

అలంకార ములచరి త్రము 3 భామతోలహాడ నలంకారము 
పుట్టిన దనవచ్చును, . వినునారికి రమ్య ముగ నుండు నిమి .శ్రమున్యు 

చక్కలగ బోధయగునిమి _త్తీమును అలంకారయు. క్ర మెన భాప..మాట 
లాడుట మానవస్వ భావము, నిండువెన్నెల . కాయుచున్న, దని 

చెప్పుటకు. మాటుగ 6 పిండి యాజంబోసినట్లు వెన్నెల కాయుచున్నది 
'యనింయం; . ఆమ్. మిక్కిలి చక్క_నిది. "యనుటకు “అమె రంభ) 

యనియు, వాండు భూూరు6 డనుటకు 6 వాండు స 

కార్యము 'సకాలమునందుం చేయక 

సింపాపుంబిల్ల ? యనియు, 

క ప్రయోజనము. వోయినతరువాత 6 

“వేణి ననుటకు 6 దొంగలు పడిన ఆలు నెలలకుం గుక్కలు చెంటీ:₹ను 

అనియు. నిత్యవ్యవహార ము నందును జెప్పెదము. నునసులోనిభాప 
మత్యధిక మెనప్పుడును ఆలంకారిక భావ బెలువడును. ఇందుకు మన 

భాపసులోని కొన్ని తిట్లు నిదర్శునములు, “నీ కడుపు కాల “ నీదుంప 
తెగి ఇత్యాదులు వ _క్షయొక్క_ కోేపో దేశమును ను చూపును. కావున 
వ్యాకరణ కా(స్త్రము పుట్టకవ్రూర్వ మెట్లు భాసా ప్రపంచ మభఖివృద్ధి 

చెందునో, యే అలంకారశాస్ర్రము పుట్టుటకు బూర్వ మే - బాల 

శాలమునక్ర... పూర్వమే .-- భౌవలో పామర జనవ్యవహారమందును 
ఆలం: కారము లేర్పడును, లా 

ఇక సంస్కతేవాజు యమును. జాచినచో బుగ్వోదమునం ౦దు6 
చెక్కలంకారములు గల వర్ణనములు_ కలవు2, నుహో భారత రామాయణ. 
ములు .కావ్యముశే కనుక వానియందుం బెక శస్టైర్ధాలంకారములు 

| చేతనుక్క 

శేరు వా తివారు ఫభామహాదులు ం 

ఉపమా రూపక దీ 

ఇెప్పలుడినవి (౧౬ - రణ). ఆచార్యదండి 6 సంక్తీర్ణము ) గాక 

'మమ్మటుండు. 

అలంకారములు 
కల వని వేటుగC (బసు “నక్కాజలేదు. పాణీనీయమునందు_.. ఈష 

మేయ ౫ ఈ ఉపమాన *, “ సొమాన్య: ౨ పదములు (పృయోగింహబడుట 

త ములలో ఊపమారూపకాలరకార వ్యాసర చిత, ఇ (బ్రైవ్మానూ త్రీ 

ముల" షేళ్టు స్పవ్హ ముగ గానవచ్చుటణేతను4 ఆకాలములవ అకు నలం 

కారశ్యాస్త్రము వీజయాపముగ6,! '్రారంభ మైన ట్లూహింపవచ్చును; 

నిరు _కమునందు 

 లక్షణముకూడం జెప్పి ఛా (డర్, 

మాసా. చార్యుడు ఉపమాలంకారముయొక్క్య. 

అశ్వినీచేవతాదులను దొంగలతో. 
జోల్చీనందులకు నీచోపమ. యని కొంచెము ఛింతించెను. అన్నిపురా 

ణమునందలి ' 3'రోకి-ర-వ - అధ్యాయ ములందు కద్దార్థాలం కారములు 

ఊదాహరణప్రూర్వకముగ వివరింపబడినవి, సాహిత్య చృందళ్ళా స్తా 

దులకు సం జంధిం చినవిపయములుకూడ నీ ఫుఠరాణంబునంగలవు, కాని. 

దీనిరచచా కాలము నిశ్చయముగల ెలిసిక్రా నుటకు. వీలు లేదు; అందు 

ధ్వనివిపషయమున "నేమియు లేనందున నధి .ధ్వనికారునకు (౧౦ =: 
శతాబ్రికి) స్రూగ్య్టము. చ్రాయలుడె నని యూహ్ హీంప(బడుచున్న ది, 

భరతుని నాట్యశాస్త్రము క్రీ క్ర శ్ర ౧- న శతాబ్దిళేనిదె యని క్రొందణి 
మతము, అందు (౧౬ - ల ) నాలు గలంకారములు చెప్పబడినవి. 

చారివిష్వయమున, 6 6 ఆలంకారికులు 

అను వ్యాసమునందు 'వివరింపంబడును. . 

అలంకార ములసంఖ్య : — . అల్ల కారముల సంఖ్య (క్క కమమ 

హెచ్చు చువచ్చెను, శచ్చాలంకార ముల సంఖ్యమాత్ర్ర ము బికేవమగ 

పెరుగ లేదు. భరతు(డుర (౫వ శతాబ్ది). నాట్యశా్ర్య్రమునండు 

(౧౬-౪౧) “యమక” మను ఒక్క కద్దాలం కారము నే. చెప్పెను. 

వామనుండు (౯-వ శతాబ్ది) రెండు శబ్గా"లంకారములను, మమటు*గు 

(౧౨-వ శతాద్దీ) ఆటు క్ధాలంకారములను చెప్పినారు. 

అన్ధాలంకార ములవృద్ధి యత్యద్నుతము, భర తునిచే(౫- వశతాబ్దీ 

పకము లను మూ(డు అర్థాలం'కొరములు మాత్ర తము 

'ఏగ్రీ, అరాలంకారములను  బెసె ప్పెను, 
థి కావ్య ప్ర కాళకాడుం జైన 

సంకర సంసృష్టలు. గాక న. వబికును వీనిని 

1 “ధ్వని ) శబ్దము 6 ధ్వన్యాలోకము. నందును ఏతన నృతేప్రవర్తక గ్ర గ ంథములలోను కిండర్భమాలందు హాడలడియున్న ది. ఒకటే. సామా 
ధ్ త్త ఎ 6 ఎ న్యము, రెండవది విశేనయు. ధ్వని * అనలా వ్యంగ్య మని సామా న్యార్థము. 

ప్రధాన మైన కావ్య మని విశోపార్థము,. : . 

గలదు, 

ఒం త, ఉఊపమానాని' సోమాన్యవచనై కి (Sin) 5 ఉపమితం వ్యాన్రూ 

యని కొందజును, క శతాబ్టినాంటిది యని” 

ధ్వని! అనగా“ + వాచ్యము ? కంయె 5 వ్యంగ్యము” 

rama vee mre 24 ew ere om en te une mw mimes eT Lr] 

2 బుగ్యో ౧-౧౨క-ల' ఇందు నాల్డు ఊపమలు' కలవు: ౧-౧౬౪-౨౦ - ఇందు ఈూపకము గలదు;. కో-౮-కి లో నతీశయో కీ 

ఫ్రా దిభిస్సామా చ్యా పృ యళ (౧౨. “ 
4, ఆనుమానిక మి ప్వేశేసా మితి చేన్న కరీరరూపకవిన్య శ్రగృహితే దర్శయతి చ (౧. 'రో, ౧. 

rT al 

ర్క అశెన నీచోపమా'' సూర్య శాపవత్ (3. ౨.౧౮) అ 3, 3. . ల TTT అనాను టి 

స ల Es .. fal £4 
6, ఇప్పుడు ప్రకటింపయిడీన ప న మ. ఖం. 0భమాలలోనిని). క్రీ ౧-వ శేతౌబినాణటి 

న... 



ఆలం కొఠములు 
'బించేను.. ప్రశాపరు దీ దీ యకారు( డన 'విద్యానాథుండు =. ౬2 
అనియు. చం ద్రాభోకక' ర్ర రమైన పయ చేవుండు (౧౫వ శతాబ్ది) 
౧౦౦... అనియు, కవలయానందకారుల డైన అప్పయదీక్షి తులు 
౧౧౪ అనియు నర్థాలంకారములస సంఖ్యను హెచ్చించిరి. ఇ ట్రీ 
సంఖ్య మొంత్తేముమాయదం 'చెరులసచు! బోయినను' నడుమనడుమ( 
నగాందటు నానిసంఖ్య త్ గి ంచుటకు యత్ని రోదిరి.' "కవ కతాబ్దివాం 
డగు వామను(డును, ౧౨-వ కళాబ్దివాం డైన క్వాావుచ చంద్రుయను 
అ లం కార ములు. ౨౮ అనియే చెపి ప్పిరి, Fes శా 

' ఇట్లు అలంకారములస సంఖ్య ెరుంగుచు( బోయినందున్న వొజ 
యమునందు€ గవులచేం బూర్వకవి ప్ర పాయు కము లయినయలంకార ముం 

కంటె. భిన్న ములు ప్రయాగింపయుడె నని తేలంపలహాడదు, పూర్వకవు 

లుప మోగించిన వాని నే! 'ఉత్తరకను లుప మోగిం చిరి, ఇక నలం కార 

యుల'స సంఖ్య' 'యొట్లు చెరి నని చదువరు లడుగవచ్చును' 'సార్వలాకు 

వక్ర " లాక్క్యయలంకారమరొవక్కు. శాఖిలుగ "నెంచినవానిని ఊఉ. తర 

కాకు బైకులు, స్వతం శ్రా "శాలం కారములుగ నెన్నుటవలన నీసంబ్య " పెర 

గుచుంబోయొను. దండి చెప్పినట్టియు పమాలం కార "భేదములలో 6 తీ 

శుమ్ము ఉపమేయోపమ, అతిశయో క్రి. 'శ్రాంతిమంతమ్ము. సంచేవాషు, 
అనన్వయమ్ము. - ఉక్పేకు, ప్రతివన్తూప పను' అని 'యిటీవలి వారిచేం 

చేర్కొనలుడేనయలంకోరము లన్నియు నిమిడియున్న వి, ఇ వన్నియు 

ger 

నిప్పుడు ఉపమకం బు భేన్నములును, స్వతంత్ర, త ములును అసఫలంక" 

రము లైయున్నవి1, 

' అలంకారవిభజన ;.__ అలంకార ముల సంఖ్యవ లె నే ఆలంకార 

ములను నీత _త్హ్యముె విభజింప వలసినది యన్న విపషయమున6 గాడ 

చెక్కు_మత భేదములు కలవు,: ఓక యలంకారమునకును, మిజీయొక్ 
యలం కారమునకును గల భేదము వానిచమ త్కాజరవీజము లయిన భర్ష! 
ములకు గల. 'భేదములను = చక్కు_(గ౭ చెలిసి సిక న్నృవో బోధపడలల'ే 

కాని, అలంకార ములజాబితాలును4 ఉ దాహరణములును ఇచ్చినందున 

గాదు, చమత్కార బీజనిర్ష్ణయమువలన లకు ణసిద్ధియం[ "జక్క... గ 

చేర్పడును, -. 

మొట్ట మొదట స్ఫృరించువిభజన కద్దాలంకార ములు, అక్థాలంకా 

రములు అననది. ఈభేద మందటును ఒప్పుకొనినదే. అయినను, 

భోజుండు తనసర స్వతీక ంశాభరణమునం దు స్ట అర్థ ఉభయాలంకా: 

రము లని విఫాగము కల్పించి యుక్కొ_క్క తెగలో ౨౪ అలంకార. 

ములను చేర్చినాండు2. ఉభయాలంకారములలో నుపమాదు లీయ౬బడి' 

నవి! కాని యీ విభాగమును మణ యేలాకుణికులును ఒప్పుకొన తదు. 

అ న్నియలంకారములును ఉఊభయాలంకారము లని చెప్పవచ్చును. శవ. 

ర్థములు రెండును లేనిది యేయిలంకార మగును * కావున విఫాగము 

చేయునప్పుడు  చూడవలసినదియొ కానొక వాక్యమునక్ర య జక్క_6దనము 

1. ఒక్కు_యుపమాలంకార మే నటునివలె. వేబుకే వేటి వేహముల వేసికొని ఖిన్నాలంకార ములవలె గానవచ్చును అని చెప్పి యస్పంయ్య 

వ్రీక్నికులు చి శ్ర మీమాంసలో నీ కి ౦ది యుదాహరణముల నిచ్చెను; 
ల్ 

౧. పపము _ చం ద్రునివంటిముఖము. ౨ ఈఉపమేయోపమ _ చం 

పృతీప ము = . ముఖమవంటిచంద్రు (డు. |. 

రదునిచేం చాపము శమించును. ౮. సందేహము -.ముఖమా * చంద్రుండా * ణా 

ముఖమువంటిముఖము. ల 

కము - ముఖమును చంద్రుడు 4. పరిణామము. = ముఖిచం 
WU 

ఖాంతిమంకము - ఛంద్రుం డని చకోరములు నీముఖమువంక6 జూచుచున్న ని, ౧౦. ఊల్లేఖము - చందు. డని చకోరములా + 

భం? గములు న్రీముఖము హం చుచున్నవి. 

౧౩. అతిశమో క్ ఇతడు చంద్రుడే. ౧౪. తుల్య యోగిత _ ముఖమే చం (ద్రకమలములు నిర్దీ ంపంబ డెను. 

చం దు డును నీయుఖమును,. ప్రకాశించును. ౧౯౬. 

By Gra | దృష్టాంతము 2 = .అకోశమునందు గో ద్రుండు,, , భూమిమో[ద నీముఖిము. 

+సీనిమ్యడ శొంకముఖము చం ద్రుని మిరిచెను, ! పెం, సహో క్రి కై. నీముఖముతో ఆహాడ౦ గలసి. చంద్రూండు' వహోంచును.! సలా వ్యతిరేక ము ఒ 

ఈా త్రి .వీకసించును, ౨౧. సమాసో,క్తి..- - ముఖము శ శ్రాంకరుదిర ము, 

ప శంస వా . ముఖమునెదుట చం ద్రుడు వెలవెలయణాఆుచుసన్నా(డు, అమర ముఖము సమానము, "౨౩." అప్రస్తుక ప్ర 

2, భోజరా జక్ళత ళ సరస్వతీకంశాభరణ' మందలీ' యలంకారవిభాగము : 

జాయ ముద్ర, ఉక్తి; యాక్తి, ఛణీతి,. సమృణ, శయ్య, పఠితి యమకము, వ, 

చృళ్నోరక్త తరము?" అభ్యేయము, శ్రువ్యము, గ. మ్రైకమ్యముు అభినీతి, అర్థాలం కారములు స: వ జాతి విభెవన, "హీశువ్త, అాకూా సీతాథమ్ము' 

తున్ర' సూత్రము" ర్ క్రరమూ విరోధము, సంభవము? ' అన్యోన్యము, పరీవృ ల్లి త్రి నిదర్శనము భేదము) 

ప్రశ్యేమమ్యు అనుమానమ్యు ఆగమము, ఠాపమానము, అర్హా యి, అభావము. ఉభయాలంకార ములు ౨ 2 

_అపహ్నుతి,. సమాధ్యుక్తి క్రి 3 సమానో క్తి 

మిలితముః 1 స స్మృతి భావము, 

ఉ పమ,- హాపీ కము సామ్యము. సంశయో క్రీ 

ద్రునివంటిముఖము, ముఖమునం టి దంద్రుయ, 3. అనన్వయము_ 

స్తరణము _ చంద్రుని. జూడ ముఖము జ్ఞ పీకి వచ్చెను, ౬= యోప 

ద్ర కవుల మని 

౧౧. అపహ్న్యతి - చంద్రుండే ! ఇది ముఖము గాదు, ౧౨. ఉఊల్చేక్షు = రప్పకచంద్రుండే, 

స దీపకము = ర్వా తి 
1 

'సృతివస్తూప మ -- - నీయఖమునందు చేను రమిం'కేదను, చంద్రునీయందు . భకోరమ రమిుం 

“౧౮. నిదర్శనము = ముక్తుము చంద్రకాంతి 

సితజ్యో తృ శోభితము. ౨౨ నేమ = హరిణాహి తేసక్తి యగుక్ను 
“జాల 

శృట్టాలంకారములు ౨ అన. జాతి గతి రీతి వృత్తి 

అను ప్రాస్క చి త్రో ము వాకోేవాక్యమ్ము ప్ర "హాలిక్క 

సమాహీతేము, శాంతిం వితర్క_ ము, 

ఉత్ శే సేకు, అ సృస్తుత స్తుతి 'శుల్యయోం షత, 

శేశము. సహో కి. .సముచ్చయమా ఆకేవము,. - అస్ధాన్హర న్యాసము వి కేవము, పరీహ్క్బృతి? .. దీప పళము,. క్రమము, పర్యాయము, 'ఆఅతిళ ' 

యము శేవ, ఛావికము. సంస్ఫహ్మి, 



క. 

కల్టుట . శబ్దమాలముననా అర్థ మాలమున నా యని, . శబ్దములవలన( 

ల్లినది శద్దాలంకారము. ఆర్థమవలనం గల్లీనది యస్థాలంకారము. 

ఇదె ఫట్టోలంకారము, ఇది యరాలంకారము అని యలంకార 

ములను విడందీయుట శేది గురు అన్నే విషయమున లాకు ణికుల లో 

భిన్నాఖి ప్రాయము లు కలవు. అలంకార 'సర్వస్వకారునిమతం౦బున 

“ఏది చేని నాశ్సేయించి యుండునో యది. ఆయలంకారము” 

(యా౬లంకారో యదా శ్రితః స తదలంకారః 

లము శబ్దము నాశ్శయిం చియున్న యెడల శబ్దాలం కారము, 

అర్థము నా కృేయించియున్న యెడల నర్థాలం కారము, కావ్య పృకాళ 

కారునిమతేమున శేబ్దయుయొక్క_ అన్వయవ్యతిలేకముల ననుసరించునది 

అనగా నలంకా 

అది 

ళష్టాలంకారమ్యు అనంగా ఒకానొక శబ్ద మన్న యెడల నుండునదియు, 

ఆశబ్దమును తీసివేసినయెొడలం దానును లోపించునదియా నగు నలంకా 
రము శచబ్దాలంకారము. అక అర్థ యుయొక యన్న యన్యతి రేక నుల 

ననుసరీంచునది యర్థాలంకారము, కదని! తాళ్చర్య మే మనంగ్యా శబ్ద 

పరివృ త్తిని సహీంచునెడల, ననంగా ఒకపదమును త్రీసి సమా చార్థక మైన 

_నమూణుపదమును "ెట్రినను అలంకారము మాజనియెడల నది అర్జాలం 

కారము, .భబ్దపరివృ్తిని 'సహింపనియెడల శబ్దాలంకారము. ఇ ట్రీ 

యుళయమత ములవారి  యభి ప్రాయ 'భేనము నిత రాలంకారములందు 

శనగ 6 గానరాకున్నను శ్లో "శే పూలంకారములందు. గానవచ్చును. వసు 

వరి (శ్రృమునందలి యో కీ శక్కందిపద్యమును నీ సికొందము. 

మ. “మహి ము న్వాగనుళాసనుంశు సృజియిం 

పం గుండలీం ద్రుండు ద 

“న న్మవహనీయస్టితియాల మై మై నిలువ (శ్రీ. 

_ నాథుండు దోవ న్శహో 

మహు లై సోము(డు ఫోస్క_పండు సలయిం 

పకా సొంఫు వాటించు నీ 

జహుళాం ధ్రో శిముయ (సృపంచమునం దత్ 
. హ్ర్రాగల్భ్య మూహీం చెదన్. 

ఇందు శేసాలంకారము గలదు, ఇది శబ్ద శ్రేవయా యర్థ | లు 

శ్రేవయా 'యని నిర్ణయింపవలెను, ఇందు * వాగనుకాసనుండు ? 

(నన్నయభట్టు, బ్రవ్లా దేవుండు క పండలీం ద్రు (డు ) (సోమయాజి, 

శేషుడు), శ్రీనాథుడు? ( శ్రి శాథకవి, ఏ విష్ణువు), “సోముడు 

( నాచన సోముండు చంద్రుడు)», * భాస్క_రుండు 3 ( భాస్కర 
కవీ, . నూర్యుండు) అనుపదములకు శెండురెండు అర్థము లున్నందున 

శే సంభవించినది. ఈ రెండ డర్ధములలో నొకయోర్థ మ లేకపోయి 

నను ఈశ్లేవ కాదు, ఈశ్లేవ సేళంగమయు కాను అనగా పదమును 

విటీచినందున వచ్చినది కాదు గనుక నిది యర్భగతము, “ఇది యర్థ క్షేమ, 

అలంకారములు 

అర్థాలంకారము] అని అలంకార సర్వస్వ పక్షమువారిమత ము, “అట్లు 

కాదు. ఇందలి  వాగనుళౌసన * పదమునకు బదులుగ 6 వాణీళ 

మొదలయిన మటిరెమీపదము గాన్ని “శ్రీ నాథ. పదమునకు మాటుగ 
“ లతీపతి.” మొదలయిన పదములు గాని, ఇట్లే యితర పదములకు? 

బర్యాయపదములు గాని “పెట్టినయెడల నిందలీి ఈ కేస) యెగిరి 

nam) 9. లి అ ణా పోవును, కావున నిది శబ్దశ్లేవ్క అర్థ శ్లేవ కాదు. అని కావ్య ప్రకాశ. 

పక్షుమువారిమత ము, క్ష. 

కద్దార్థాలం 8 'రయుల యోగ్యత ;___ ఇకీవలీ యాలంకోరీకుల 
మతేమున నర్థాలంకారములరో గ్యత శబ్దాలం కారములకం కొ నధికమని 
యున్నను పూర్వ లాక్షణికులుమా త్ర మో కెంటిని 'సమానముగ చించిరి, 

వారిలో? గొందజణమతే మున కట్టాలంకార ములే యరాలంకారములకంజి 
నధిక మెైనవి.. ఏల యను మాట వినినతోడ"సే దిశయు నాకర్షి రిచునవి 

శబ్దాలంకారములు, ఆర్థ ప్ర ప్రతీతియైనత రువాతి 6 గాని ఆభాలంకార ములు 

చి త్రము నాకర్షి పవ! వ్యవ ప కాశకారు: డీరెంటిని. ఏకకక్షయంచే 

చేళ్ళెను. కావ్యమును ఉత్తమ, మధ్యమ, . అధమము లన్న మూండు 

విభాగములుగ వర్షించి అర్థచి క్ర. శేబ్దచి క్కములు గలది యధమ మని 
చెప్పెను (౧. ౫). శబ్దదీత్ర మునకు “స స్వచ్చ్యందోచ్చల దచ్చకచ్చ 

కఏహర చా కేశ రాంబు శా! అను అను ప్రా 'సపడ్య యును అర 

చిత మునకు ఈ వినిర్ణతం మానద మాత్ర మని రా త్? అన ఉకొడో Wy) a wy 
కూలంకారము. గల పద్యమును ఊదాహరణముగ నిచ్చియున్నా(డు, 

కాని క బాన్థాలంకార ములను ఒక్క_జత గాం జేయుట క మము గా దని 

తలంచి జగన్నాథపంకికుండు ' రసగం గాధర మునందూం గావ్యమును 

య్ _త్తమో త్తమ &G త్తమ మధ్యమ, అధమము లను నాల్టు 'తెగలుగ 

విభజించి, మమృటుడు ఉత్తమ మన్న వ్యంగ్య ్రశ్తానకాష్యకున 

గ్య 
మును కూ్తీ తమ మనియు, వ్యంగ్యమనకం మె నా ద్య్చచమత్కొాార మధి 

యత్తే త వెరా త్తమ మనియు మమ్తుటుని మధ్యమ మగు గు ణీభూతవ్యం 

కము కలది నుధ్యమ నునియుూ,. ఎందు ఆర్థచమ ఆ' శ్రారమును అనుస 

దించిన: - భబ్దదమత్కాారము ప్రధానమో" యడి అధమ. మనియు 

జెప్పెను, ఓడ త్రము, .* మధ్యమ ” కావ్యములందు “ అర్థాలంకోరము 

లును అధమకావ్యమందు “క్షబ్రాలంకారములు. “ను వచ్చునని ఈతని 

తొత్సర్యము, ఈతడు. మమ్మటుని నిట్లాకేపించెను 2 ఈ క్రంద: 'త్రీనా 

లుగు భేదయులను పాటింపక ఊ్తను మధ్య మాధమము లను భేదములు 
మూడే యని చెప్పెదరు, కాని. అర్థచిత్ర, శబ్దచి తృ ములకు "భేదము 
చేయక వానిని శెంటిని అధమకావ్యీచుగ చెంచు - అయు క్షయము 

ఈ వినిర్ణతం మానద మాతే మన్దిరాత్. ఏ అనుపద్యమున్ను కేవల పామర 

జన క్లాఘనీయ మైన “ స్వచ్ళందోన్భృలద్ మొదలయిన, పద్యము 

లును. సమానము ల్ల. యని యీ సహృదయుండు... 'ఇెప్పలలండు శ... 

జకచో శబ్దార్థ ర్భ దమతా_రమాలు రెండును. కలీగియుం డేనేని, యందు 

1. భఛనుహాలంకారము ౧. ౧౪, నా. "కంశాభరణకాటుల డైన భోేబరాజుకూడ నస్టాలంకార ములకం మె శద్దాలంకారమునే.. 

యధిక మన్న మతమువాండు. * ఉపమాదివియు కొపీ రాజే కావ్య పద్ధతి, యదనుప్రొ, సలేశో ఒకి హంత త్ర త్ర 

అని శుప్పియున్నా డు, 

ర్రనకేక్టకే 9 1. షి 



ఆల్రంకార ములు 

వానీ గుణ ప్రా ధాన్యమునుబట్టి లక్షణయు ననుసరించి తగినకకులో 6 
జేర్చవ లెను, శ బ్లార్ధములు రెండును సమ ప్రాధాన్యము కలవి యైన 

_ యెడల నది మధ్యమ కావ్య మే ”, అర్థ చమత్కారము లేని 

శబ్దచమతొ-రమునుగుటీంచి యిట్లు వ్రా సెను; * ఎందు సామాన్యముగా 
నర్భచమత్వా_రయు శ్టూన్య మై. కేవలము శీబ్దదమతే కతి యుండునో, 1 
దాని నధమూభమ కావ్య మని చెప్పుట యుచితము. ఏ కాకర పద్యములు, - 

అర్థావృ త్తి మమకము; పద్మ బంధాదికభులు నిట్టివి. కాని హ్రైనీనపరం 
పరే ననుసరించి కొందజు మహాకవులు వీనిని తమ కార్యములలో 

నచ్చటచ్చటం (బృ బ మోగిం-చినను కావ్యలకు.ణ . మైన 6 రమణీ మార్థ 

(స్కతి పొదకత్వ ము వీనియందు వేనందున, వీనిని చేయు కావ్య కు? 

మన్న. పేరునకుంగూడం దగ వని - యీ యాలం కారీకసంపృదాయము 
UY 

వారియభి ప్రా పొయము.. ఇది సరియైన యభిప్రాయము. కా దని యెవరు 

చెప్పగలరు ? స 

ఇక నర్థాలం కార ములను సటీం చి విచారీంతము. ఒక్క యుప 

మాలం కార మే యన్నియలం కారములకును మూల మనియు మిగిలిన 

వన్నియు. -చాని'భేవము లే యనియు గొంద అరదురు, కావ్యాలంకార 

నూత త కారు టేన వామనుడు వెకువట నుపమాలం కారమును. "చర్చించి 

యింకను. ౨౮ అలంకారములను . 6 ఉపమా ప ప్రవ పంచాధికార ? మను 

విధాగమునం దిచ్చి యి ట్లినెను ! నయా 

ఏ వీఖిర్నిదర్శనై కలై. 'పరకీయైశ్చ ఫుమ్మలైణ. | 

శప్టవై చిత శ్రీ శ్రగళ్ళేయ ముప మైవ 'ప్రుపంచితా: 29 ॥ 

ఇ 3 ' 

భామహుండును (౬-వ శశాల్దీ), వ శోక శీవితహో రుండును ! 'భేదయలే యనియు? జెప్పినాండు. అఆ నాల్టీంటిలకుణము లీట్లు చెప్పెను! 

(౧౧-వ శ్రతౌబ్ది) అలం కొరముల కన్ని టికిని వ శోక యే మూల . 

మనియు, నది లేనిది అలంకారమే లే దనియ్యం. 'స్పమాళ్నాదు. 

భామహాల్లంకారమున్న ని ట్లున్నది: . 

క్ (ఇ " 

త్ న. 

| 

శవానాం వరా ద్థశబ్దకి రలంకారాయ! “కల్పే... 3౬. 

లాం ర ఆ 

శేవల |. 

“ఆ౭2-4ి 

నెషా సర్వత్ర, వకోక్తి రనయార్డో విభావ్య శే, 

యత్నో ఒస్యాం కవనం కార్యః కక ఒలం కారో అనయా కునా)” 

అవాాణానా నే వ అటక 

అర్థము : వ శో క్షీ వాక్కున కలంకారత్వమును కల్పించును. 

ఈవ శో క్రీవలనశే 'రౌకటకు అర్థము శోభావంత మగును, కత్తులు 

యత్ని రచి దీనిని సాధింపవలెను. ఇది లేనిది యీ 'యలంకారము 

సీదెంచును * . . 
ధ్ శ 

ఇతరులచే నలంకారములుగా స్వీకరింప(బడిన హేత్కు నవాత్యో, 
లేళము లన్న అలంకారములలోో వ క్రోక్సి లేనందున నవి యలం కార 

“ములు కా వని భామహుడు చెపెను (౨. ౮౬). 
నెంచనేలేదు1, ” కావున శష్టార్ధాలం కారముల లలో అర్భాలంకారము లే ఖ్ ప్పను ( ) 

చ్రోర్థుముల్కు అర్భచమత్కాారము లేని శేవలళబ్టైలం కార ములు కావ్య | : 
వృక్షో కీ యు,నతికే మా క్తి యు వీరిమతంబున సమానార్థక ములు 

ఇచ్చట చేటువేటువిధముగ లక్షణము చెప్పబడిన  అతిశేకా క్రి? 

క న్నక్రో క్రో క్రి” యను యాఢథిళ బ్దార్థ ముల గ హీంపయగూడదు, అఆకతొాగకా 

ర్థమును గ (గృహీంపవ లెను, ఉస్పుదానికంు నెక్కువగం జెప్పుకం యాతి 

కేయూ క్ర 5. ఉన్నది. యున్నట్టు చెప్పక మాటువిధముగ. వంకర &కెంక 

- రగా చెప్పుట వ్యక్తో కీ కి ఇ. ట్లతిక మో ఒక్రీయే సర్వాలంకార: మాల మాని 

| హేమచం ద్రుత మమ్మటుండునుర్ ఒప్పుకొని యున్నారు. ఈ 

సంప్రదాయము వారిముతమన ఉపమాలంకారమునందు' గూడ ఆతి 

యో_క్టీ గలదు, వస్తుస్థితిని మించుటయే ' యతిశయో క్తి, ముఖము 

చంద్రునివలె నున్నది యన్న వస్తుస్థితియా ? కాదు. కావున నందు 

అతికమా క్రీయు (వో ' క్రియ ) నున్నది. 

రద్రటుం డను మహాలాక్షణీకకండు. (౯-వ కతాబ్దీ) అధ్దాలం 

కారములు వె_స్టవము (వస్తు విషయము, ₹ఇ"పమ్యుమృ, అతిళ ౨ ము, 

శేనము.అనునవి నాలుగే యనియు, నలంకారములన్ని యు ఈనాల్రింటి. 

ఎయ్యది యర్థ్యమును బలపజేచి వస్తుస్వరూపముకు ఊ న్నది 

యున్నట్లు చెప్పునో. ది వాస్తవము (స్వభావోక్తి, ఇందు విప 

రీతవర్షనమ్లు. గాని, పోలిక గాని, అతిశయవర్షసము గాని, తేజు గాని 

యుండదు, లం 

న్ు = 

1; రఫగం గాధరము, కావ్యమాలకూర్చుపై ౨౦-వ పుట, 
హ్ చ | 

2, అర్థము : నాచే. రచింపండినట్టివియు, నితరుల. “వై నట్టివియు నగు. ఉక్కు ఊడావారణములినే శబ ద్దిదముశ్కారముల్లి" నిండిఆకున్న 

ఉఊపమాలం కారీ మే వి-స్తరముగC జెప్పయిడి కీనద్షి.. pl 

8, లాక్షణికు. లందును ఈతని"పేరు చెప్పక ఈ సే. వాడెదరు, ఈశనిక చేరు కంతళం 

విచారము పుటలు (౧౬ ౩౨). 

a ణాలు పం 

డైనట్టు కానవచ్చుచున్నది "(వ్య _క్రి వివేక 

4. పీవంవి'ేద సర్వత్ర, విమయేఒిశయో కీ కేవ ్రైణశ్వేశావరష్థుతే ' "శాం వినా. . ప్రాముణాలంకరణ శ్వాయోళో, దితి న "సామా 

కమాలినై కా వలీనవరృనావి శ మద్యలంకారోపభ్యానః (శ్రేయాన్ -( 
కావ్యాను, అ, ౬). 

జట. గానో ఉ లాసము 1. 

ర. సర్వత్ర, ఏవంవిధవిస యే ఒతికయో క్తి రేవ శ్రైజశ్వేశావలివ్యతే,. శాం చినా ప్రమికాలంకారశ్యామాగా
ల్. “(కావ్వప్ర, పకా 
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ళబా౦ 

ఎందు వస్తుస్వరాపమును చక్కు 06 చల్బ్పునిమి త్రము దానితో 

సమానమైన నుటీయొక వస్తువును వక్త చెప్పునో యది కెపమ్యుము 
( ఉపమ), 

ఎందు నర్థము లోకములోని వాడుక క్షు (ప్ర సిద్ధికి ) తల క్రి ౦ 

దుగను, లో కాతీఠముగను వర్శింపంబడునో యది ప అత్టయము (ఈ 

శ్రయో క్తి). 

ఎందు చే కార్థములు గల పదములచే నొక్క నాక్యమునకు నిశ్చ 

యము లయిన రెండర్థములు కలుగునో అయ్యది శై శేవ, 

ఇట్లు నాలుగు ముఖ్య్యాలం కారములను జెప్పి వెందటి దానిలో 

౨౨ -భీదములును, ఇండవడానిలో ౨౧ భేదములును మూడవ 

దానిలో ౧౨ "భేదములున్యు నాల్పవదానితో ౧౦ "భేదముల్రును చెప్పి 

. యున్నాడు, ఇట్లు వెంత్త ముమాంద నీతండు ౬౫ అలం కారములను 

ఈనాలుగు తెగలలో నమిర్చిను. స్వభావో_క్రి అతిశయోక్తి . ఉపమ, 

కేవ - ఈనాల్లీంటిలో నొక్కటియైనను, వాచ్యముగా౭గ్లాని వ్యంగ్య 

ము గాంగాని శేనట్టియలం కార వెంక్కుటియైనను ఉండదు గనుక్క 

రుద్రటుని యీచతుఃకమోవి భాగము మిక్కిలి సరస | మైనదియా, 

స్వాభావిక మెనదియు నైయాున్నది. 

కాని యివి భాగమును పొటింపక తరువాతిలాకు.ణీ సలు వేటు 

విధములయిన విభాగములను కల్సించిరి. 

(గృంథకర ర eau అలంకార ములను ఈ ౧౦ “తెగలలో 6 దేర్చెను. ఆ 

వివర మప పక్క పుటలలో నీయయబడి నది. ఏకావళీకారులైై న విద్యా 

ధరుండును, (పలౌపరుద్రీ యకారుండైన. .విద్యానాథుండునుకే రస 

గంగాధర కారులడై న జగన్నా థుండును  స్వల్పళేదములతో నీ యలం 

కారకమావిభాగమునే ఒప్పుకొనియున్నారు. కావున నేనును ఈ 

వ్యాసాంతమున అలం కారములను విడివిడిగా వర్గించుచో. మొదటి a౫ 

అరాలంకారములవజకును అలంకార సర్వస్వకారుని కమోపభానమ 

అందు 6 అలంకారసర్వస్వ ' 

కారునిచేం జేయయుడినవిభాగయు “పిక్ట రాలం కారికులచే నంగీకరింపంబడి 

నది, అలంకార సర్వస్వ కారు6 డలం కారములను ౧౦ తెలుగా విభాగం. 

ఇను: ౧. సొద్భృగ్యగర్భ ములు, 2 విరోధగర్భములు, . 3. 'శృంఖలా 

బంధముల ౪, తర్క న్యాయమయూలముల్లు, A వాక్య (కావ్య)|న్యాయ 

మూలములు ౬. లోక న్యా యమూలములూ, 2. గూఢార్థ ప్ర చృతీతియాల 

ములు రా, రసవదాదికములు, న్్ పృథగలంకార ములు ౧౦, సంకర, 

ములు, పీనియన్నింటికిని మరల6 బిక్కు. లుపశాఖల6. జెప్పి యయా. 

ననుసరించియే వర్శించినాండను. కువలయానందములో సధికముగా 

నున్నవానిని దరువాత కమావిభాగము లేకుండ వర్శి ౦చినాండను, 

గ్రుంథసం్థ గ వాము: 

అలంకారశా( ప్రమ సంస్కృత మున౦దు చికు. వగ నభివృ 

నొందినది. ఆ ఆభావయరదు వందలకొలందె సాహిత్యశా ప్ర ర్రంకక 

కలవు. ఆం ధ్ర మున ఇెండుమూండు చిన్న గం సములుమూ తే త్రీ మున్నవి, 

కావున. సా హీత్యమామాంసకు సంస్కృతృగ్క గ ంభము లే తి, పతి 

సాహీక్య గ్ల ంథమునరదును చివర అలంకారముల లక్షణోదాహర ణము 

లీయ్యంబడును, అంచును! ' మమృటకృత మైన కావ్య ప, 'కాశేమ్యు విద్యాధర 

రచిత మైన ఏ కావళియు విద్యా నాథనిర్మిత మైన ప్ర తాపరు దీ. ద్రీయమును, 

పండీతస్టాయప్ర, ప ణీతమెన రఫగంగాధర మను వి కేవ ప్రామౌణిక గృంథ 

ములుగ :  నెంచయబడును 6 ఆలంకారికులు ) అన్న వ్యాసమనందు సం 

స్కతీయునే సాహిత్య గ్రంథములు వ్రొసిన ముఖ్య గృంథక_ర్దలచరి త్ర 

లున్గు వార్మిగ్కంథవివరమఃను చ్రాయ (బడును, కావున. నిచ్చట 

వ్రాయుట లేదు, 

సాహిత్య శా్రమందలి యిఠరవివయముల "నెత్తుకొనక శ్లేభల 
మలంకారముల మిమాంసకొటుశే పుట్టిన (గృంథములలో ' రాజానక్ష 

స గ ల న ! రుయ్యకక్ళృత వై మిన “'తలంకా రసర్య్వస్యము * మిగుల (వొమాణికముగ 

నెంచయుడును. ఈ గ్రంథము ౧౦ - వ శతాద్దీనాయటి చె యుండనో ఫు. 

ఇంగ. పాత్రము వళి తియుం గలవు... .నూత శ్రీములుమూ త్రము 

రుయ్యకుండు ఫ్రై నా సె ననియు, ఆకనిశిష్యుండై న, (మంఖకునిబే వృ శ్రి 

ర్రాయణజె. నని యు( గొంద అందురు, 

సె నని మజీకొందజయభిప్రా, పాయము, 

దను రుయ్యకు(జే 

ర్రాసె గృంథమును_ జయరథుం 

డనువాని టీకతో .'బొంబయలో కనా 

బంధు? డనువోనిటీకతో అనంతేశేయన 

సము ద సముద్ర 

(గ్రంథమాలవారును అచ్చ 

' అవ్పయ్యరీకికరచిక వై మెన “టైవలయానందము కాడ. శేవల 

మలంకారములశై పుట్టినది, దక్షీణ దేశమునందు దీని కధికప్ప ప,వారము 

కలదు, ఇది జయదేవుని చం ద్రాలోకముపె వ్రాయగుడినటీక, 

వచ్గార్థష్థలు. దీనినే. యేష్కవ పారషుచేయుడురు. 

' వి శ్వేశ్వరపండిత్ర చిత మెన 6 అలంకారకాస్తుభ ? మనునది 

గూడ శ్రీవల నులం కారములనుగుటించి యే చర్చిం చును.” |. 
జ్ థి 

౧, ప్రరీచుతాకస్తును. లగు నలంకారములు ; 

అతిశయోక్తి పరికర్క అప్ప స్తుత 

శామ్మ సందేహ, ్రాంతిమత్ , స“ అశేఖ, 

సవోో క్షి, వ్యతిరేక నిదర్శనా, శ్లేనలు, 3 

ఉత్ ప్రే అప పహ్న్టవ్క 

తాపరుద్రి దీ య కారు6 డీ క్రి ర్కందివిభాగ మొకటి చెప్పినా(డు : jr ర! 

పతీయమాన రఫభ పజ్యలురార ములు రస్తవత్ ) 

అనాలా , 

సమాసో కి పళ్యుయా క్ర కి అశేష వ్యాజస్తుతి, ఉప మేయోపమ్యా అనన్వయ్య 

ప్రశంసా, అను క్త, నిమిత్త వి శేష క్పులన్ను ౨, ప్రే తీయమ్మానాపమ్యము లగనలంకారములు ; రూపక్క పరి 

స్ట స్మరణ. చ తుల్యదోగశా, దీపక్క తుతివన్తూప న్యూ దృష్టాంఠ్మ 

చ్రేయస్, ఊోర్డన్వీ, సమాహిత, భావో 

డయ, ఫావసంధి, భావళబలతేలు, రః అక్ఫుటిప్ర తీయనూ నములు ; ఉపమాదు లయిన మిగిలినో యలంకారభు | లన్నియు నిందులోనివి, 



అలంకారములు 

'తెలుంగులో మొదట సాహిక్యళా మ్రయును 'వ్రాసినవాండు 
విన్నకోట "పెద్దన. 

రచింపంబడిన (గృంథము' “ కావ్యాలంకార చూడానుణి, ' ఇడి దండి 
కృత మై మెన న “గాబ్యనకృము 3న ఇ చెలులు నేవ లె6 శానవచ్చు 

౬ - వ ఉల్లాస సములలో ఆర్థాలంకార 

ములును, , కస్దాలం కారమురును ఇెప్పంబడియున్న వి, ఈపు సకమును 

మణి క్ట శబ్దము క్రి కి.0ద6 జాడనగనును, తెలుళపనందలి రెండవసాహీత్య 

ఒగ్కరిథము “ నరసభూ పాలీయము, ఇది ౧౬ -వన శతాబ్దివాలైైన 

వెష్టుకూర్తి రిచే రచిశము.' ఇది” 

ల్లి నుసరి చి kh 5 వీ కాన ననుసరిం యు వ్రాయయకినట్లు కానవచ్చుచున్న ది: 

అశ్వాసమునందు అస్థాలంకారముల్రును - 

శతాబ్టివాండన అడిదము సూరకవి 

(గ్రంథమును రచించెను. 

బడిన * దంద్రాలోక ?' మనుగ గృంథములోని X-వ 'మయాఖమును 

మాత్ర మీందు ప తెనిగంచియు న్నాడు. ఇందు. ౧౦6 ఆరాలం కొర 

ముల లక్షణములను, ఉఊదాహర ణములును కలవ 

ప కాళిక? 

ఇదె కువలయానందమునకొ 'భాహాంతరము. ఇందు ' కారికేదాహరణ 

ములు పద్యరూపముగను, కారికావృత్తి వచనరూప ముగను, గలను, 

మూ6డా క్వాసముల గ్ర, గ ంథము, ఇంకను అచ్చుపడలేదు. దీని ప్ర, 

గలను. మనకు చెలిసినంతవజుకు తెలుగులో 

యున్న పూర్వ(గ్ర,ంథము లీనాల్డుమా శ్ర మే, 

ఇటీవల క్రి విశేశలీంగయుగారు ఈ అలంకారసం గ్ర వామ ' అన్న 
(గృంథము వ్రాసీరి. ఇది చంద్రా లోకమునకు నాం ధృముగ( గాన | 

చీంశానుణి” అను నామాంతరము గల 6 అలంకార ళా (స్త్రసం గృహము ) “వాడు శేకుండ వీడు జెశెనుి 
గృంథములను శ్ర ను కలుగవచ్చును, కాని, ఈచాక్యములను అలంకారము లని ఎవ్యం 

. దుకు అనడు, ఎందువలన 1 | వీనిల్లోం జన శ్కౌారము లేదు గనుక, 

జెప్పంబకినవి. చక్కని, యుపోరూతమును కలదు.. శ్రీ యుత అక్కి. 

రాజు ఊమాకా న్తముగారు చం క్రాలోకమున కోర ధ్ర ంబున గద్య ' శబ్దాలంకారములు స్మ 

ధ చం ద్వాలోకమునకు. శ 

ననుబంధముగ ట్ర, బ కటించియు న్నారు. రామలింగారెడ్డిగారి కవిత్వ / భీకానుప్రా పా సమే, వృత్తే త్త సను ప్రా ప్రాసము, లాటాను ప్రాసము, యమకము, 

అను గ గృంథమును రచించిరి. 

శోధింద యలం కారలకుణములును, 

"పెక్కు లక్య్యులకుణ' గృ 

G&G దాహరణ ములును _ ఇందు. 

మున నర్థము వ్రాసి అడిదము నూరన యా 
YJ లో 

త్, త్త్వవిచారమను, కురుగంటి సీతారామయ్య గారీ యలంక్షోరక త త్త 

విచారమును _ ఈసందర్శమునం _ బేర్కొన (దగినవి, | i 
Fr er] 

ఇంక వేటు వేణు. అలంకార ములలక్షణమలును, ఊదోహరణము 

లును ఈయయడును. మొదట్... -శజ్టాలంకారములు. ౫ న్యు ... తరువాత ' 

కద్దాలంకారముల నరాలంకార ములు (౧౧౮ యు వరి ర్ల ంభయఖడినవి, 

థి 
౬౧ 

' ఈతం౭డు ౧౮ - వ భశాబ్దివాడు. ఈతనిచే 

''సంస్కృకమనందు జయేవునిచే కచింప( | 

థి 

వం. = * కువలయానంద | 

యను గ్రంథ మొకటి. కటికచేని రామకవిచే రచింప | దికముల లమణకులతో జేర్చనియెడల నీకి క్రిందియుడాహరణ ములను 
బడినది కలదు. ఈతడు పద్మ నాయకకులజు (డు, కాలము 'తెలీయదు,' | గూడ చాయా యలంకారము లనియె చెప్పవలనియాండును. 

DDE 

| 

4 

ai 

' ఇములు చాలవటకు రసగంగాధర్క కావ్య పృకాక్క 
గులించీ యధికము తెలిసికొన గోరువారు న కావ్యాలం కార చూడా 

ఇందు రో-వ ఆశ్వాసాంతయున' కద్దాలంకారములును, సవ సౌందర్య - మనగా. -చమక్క్బృత్ర్యాధాయకత్వము ; చనుత్కృృతిని 
'వివరీంపయబడినవి,' ౧౮ -వ గలుగ యేయు సామర్ల ర్ధ్రము. చమత్కృతి యనలగా నానందవి శేషము, 

6 ఆంధ్రచం దా ద్రాలోకము 9 అను |: అ సహృదయపహృదయ ప్రమా ణకమ (ర. గం]. దీనినే అప్పయదీక్షీ తుల 

వారు “ వ్యాద్యత ? యనిరీ, ఇది సర్వాలంకార ములకును సామాన్యము 

. గనుక్షం బ (బతియల౦ంకారముయొక్క లక్షణమందును 'పెప్పంబడదు. 

అయినను ైతియలంకారలత,ణమునందును 6 సౌందర్యము ” అనునది 

యున్న “పై ప్టేంచుకొనవలెను. ఈ 6 సౌందర్యము ) అనుదానిని కూపనూ 

! యనియు 
| ( స్థాణువా పురుషులడా ) అనుదానిని “ సందేహ? మనియు, 

యొకటి చెన్న పట్టణమున ప్రాచ్యలిఖిత ప్ర st rong 
వడి” యని _ముత్యపు(జిప్ఫను జూచి 

నలంకారములనుగులించి | 
ల. | ఓ థ్రాంతిమంకో మనియు, 

' వేయండు? అనునది * పర్యామో క్త? ' మనియు, 
| దత్తుండు * ; 

అఈ౮ాం 

కనుము -అలరకారసర్య స్వకారుని ననుసరించి యాయంబడినదె. అక్థా 

లంకారములు కువలయానందమునందు6 జూపంబడిన వన్నియు వీయం 

బడినవి, ౧ మొదలు ౭౫ వజకును [గ మముమా త్రో ము అలం కార 'సర్వ 
గ్ 

స్వమునందలిదె గృహీంపయబకి సనది, ౭౬-వ అలంకార మునొద్దనుండి వి 

లగునంతవజకు. గువలయాన౦దమందల్ని కము. మంగీకరింపయుడీనది. లకు 

ద్రతాపరు దీ, దయ 

ములనుండి చ్ ఉదాహరణము. లేయ్మే గృంధమున 

నుండి శీసికొనినదె కుండలీకరణమునం దుం జూపితిమి, చివర నీయలం. 

పీంప6ంబడినవి, 

' కారముల కన్ని ంటికిని అకారాదినూచి “యొకటి యీయంబడినదె. . 

“పృతాపరుద్రీ దీ యమును అనుఫరించయు, నం. 
“ అలంకారలకుణయలనుసజీంచి యొకని శేషము క్టూాపక ముంచు. 

ప్ర తియలం కారమందును సౌందర్య ముండవలయును. 

6 ఉపను 9 

ఖే రూపక క “మనియు, 

బది 

శ్ర మపడి చెప్పినదానిని 

6 బలీసి న దేవదత్తుడు పగలు భోజనము 

“విడు ఆచేవ 

ర వారువారు. వారివారి 

_అనుదానిని :. న 

.అనుదానిని * 

ళ కంచర గాడిద గాడిగభంటిది క. 

పశువాహనము చి 

: అనునది _* స స్మరణ). నునిదోంు, 

: యిండ్లకు: బోయిరి )- యనునది 6 య థాసంఖ్య ” మనియు “ కొడు... 

వస్సుదున్న డి. టి, ఇ, శ్రీనివాసాచారి యార్ అనువారు 6 సాహిత్య | కుతో గలసి శండ్రి వచ్చెను అనునది . “సహో క్తి * : యనియు, 

ఆనునది % వినో కి కి? యనియు" 

_ సాధారణముగ శబ్దాలం కారము లెదు, ఫునరు కృవదాధా? సము. 

వన్మటుల' నట్ట వో క్తి క నా ¢ "నేహ లను గూడ 'సస్టాలంకారమలలోం 

గల వేణువేజుశేస్టములు వేజ్తువేలు. -అర్థములందు. జె 

l _చేశ్చెను. కాని యషంకారసర్వేన్యకాడునిమకు ననుసరించి మే.ః మో . 

శం డలంకారములను. అర్భాలంకారమలందుం ₹ జే రూము, | 

"ద. పునరు క కవదాభఖాసాలంకారము £- ఫా: లక్ష: క ఫమానార్థము 

| స్పరబడిగేను 



. 3-2౬ శ్లోకములు యాడెననను, 

రర 

వినంగానే యవి సమా నార్థమందుం జెప్పంబజెనా యేమి యన్న 
ఆభాస గలుగునెడల క ఫునరుక్తవదాభాస* మన్న యలంకార 
మగును, 

ఊదా: కాకతీశ్వరుండు రాజులకు. నిం ద్రుండ్యు ర్ర్రుడ్కు జిష్ణావు 
| శ్రీపతి పురుషోత్తముడు ( ప్రతాప, 

ఇందు * ఇంద్ర 6 జిమ్లు ౨ పదములున్వు “శక్ట్రిపతి 6 స్రరుపో 
_త్రేమి పదములును సమా నార్గకములుగం జూడంగానె తోంచును. కాని 
జిష్టు వనంగా జయశీలు6 డనీయు, . పురుషో త్రము డనంగా వురుషు 
లలో శ్రహ్టుం డనియు నన్వయము చేసి సికొనునప్పు డర్ధము స్ఫురించి 
నందున ప ఆభాస పోవును, 

ఈ యలంకార మర్ధపౌనరుక్త క్ ఛ్రము నా శ్ర యించి యుండును, 
కావున నిది యర్థాలం కారీ మని అలంకార సర్వస్వ కారునిమతము, 

అయినను అతడు దీనిని శ ప్రాలంకారములకు మొదట నిచ్చినాండు. ఇది 
శళ్చాలంకారమ్ము. ఆభ మాలంకారముకాడ నగు నని కావ్య ప్రృకాశ 
కారునిమతము, 

మందురు, అనా నచ్చులు వేజుగ నున్నను, వచ్చినహల్లే నురల ౮ వచ్చు 
నట్లు చెప్పినచో అను ప్రాస మగును, ఇయ్యది, రెండువిధములు, జేకాను 
ప్రాసము, వృత్త త్ర వ్ర్నుప్రా పోయు, 

౨, ఛేకాను ప్రాసాలంకారము : లక్ష: పెక్కు. హల్లుల 
యొక్క సామ్యము 6 శ త్రము 3 అనయా రెందుగాని అధిక 

 ముగాని హల్లులు శెండుసారులుమ్మాత్స ముచ్చరింపయుడినయెడల నీ. 
యలంకార మగును, ఇది కావ్య ప్ర కాశేకాలోన మమృటుని మతము, 

ఉదా:  అనున్దానన్దము,. 

ఈయుడాహరణమునందు 5 మన్హా”, ళు నన్ద లలో 6 న్ ఆను 

రెండు హల్లులను 'శెండుసారు లుచ్చరింపయబడి నవి. కావున కాను 
ప్రాసము, జక లనంగా విదద్ధలు, నేర్పరులు, వారి కీష్టమెనటి గాన 

దీసి కీ శేరు వచ్చెనంట, 

అలంకారసర్వస్వకారునిమతమున శెండు వ్యంజన సముదాయ 

ములు ( హాల్గులగుం ప్ర ఫులు ) పెక్కుసారులు. పరస్పరసాద్భృశ్యమును 

పొందినయెడల ఛేకాను ప్రాస మగును, 

ఉదా: (0: అమన్దానన్దకక్ష లిక 5 హృదంయారవిష్ట్రండు. 

ఇందు “క్” 

క 

 యొక(డు,. ఇంతియ “భేదము, 

అను హల్లుల సముదాయము శాల్చుసారులు 

|“ వై దర్శరీతి * ౩ యని పేరు, 

అలంకారములు 

ఉదా, (౨). 

క, మెచ్చిన మచ్చిక గలిగిన 
నిచ్చిన నీవచ్చు6 గాక యిచ్చ నొరులకుం 

జిచ్చు6 గడిగొనయ వచ్చునె 

చిచ్చజచూ పచ్చుపడిన శివునకు దక్కన్, (భౌగ ౮. ౨౮ 2 

ఇందు “ద్వ అను ద్వి త్వాకురము వెష్కసారు లుచ్చరింపం 

బడినది, 

వీ రిద్దజుకును గలభేదమునుజూడ్క సామ్యము (మరల నుచ్చరిం 
చుట) సకృత్ (ఒక్కసారి ) యని మమటుయు అసకృక్ 
(పెక్కు.సారులు) అని రుయ్య కు(డును చెప్పుచున్న ట్టు గానవచ్చు 

చున్నది. కొన్నిహల్లులను కలీపి రెండుసారు లుచ్చరించిన ఛేక మని 

యొకండ్రు శెంటికం మె నెక్కు_డుసారు లుచ్చరించిన ఖేక మని మజటీ 

6 అమన్హానన్ద ) మనంగాసే చేకాను 

ప్రాస స మయ్యె నని కావ్య ప్ర కాశేకారుడు కాదు క అమన్దానన్ద 

లక ) అనినంగాని ఛేకము కాలే దని సర్వస్వకారండు, ఉద్భట 

విద్యాధరులును సర్వస్వకారునితో చేకీభవించరి, 
అగు ట్రా స సము :--- లక్ష ; _హల్దులసామ్యమును “అను పాసి | 

3. వృర్త్యనుపా సాలంకారము ?._ లక్ష : ఒక్క హల్లు గాని 
"పెక్కుహల్లులు గాని అసకృత్ సామ్యము గల వయ్యె నేని, అన6గా 

రెండుసారులకం చి చెక్కు_డు పర్యాయము లుచ్చరింపంయిడు నేని 
4 క జ వ క్యనుప్రాసి మగును. ఇది మమృటమతేము.. 

దాః (౧). కమలాలోలుయ. 
ఇందు లకారము మూండుపర్యాయము లుచ్చరింపంబడ్నది, 

ఉదాన (౨), 

క, అడిగద నని కడు వడిం జను 

నడిగినం దను మగుడ నుడువ( డని నడ యుడుగుకా 

వెడవెడ సీడిముడి తడంబడ 

నడు గడు నడు గడదు జడిమ నడు గడునెకలన్. 

(భాగం ౮, ౧౦౩ ) 

ఇందు 6 డి కార క మన్ని సారులో చెప్పఃబ కినద్షి 

క వృత్తి తం) యనంగా నియమిత వర్ణ ములయం దుండునట్రిదియు, 

రసవివయక మెైనట్టిదియు నసవ్యా పొరము, అట్టి వర్ల రచనకు సంబం 

ధించినది గనుక దీనిక వృ శ్ర్యను ప్రాస మన్నే పరు వచ్చెను. 

మాధ్గుర్య! వ్యంజకము లై యైనవర్ష ములు గల వృ _ర్త్యను ప్రాస 
మును. “ ఉపనాగరిక ) యనియెదరు. వామననుత మున వశ 

1. మాధుర్యము, ఓజస్సు (ప 

లని: యాలంకారికుల యభిప్రాయము, 

(ప్రసాదము అనునవి మూండును కావ్యగుణములు. వీనిలోం 
"సేయ యతరము. శేయే వృ లికి క్ వ్యంజకమలో తెలిసికొనుటకు స కావ్య ప్ర ప్రకాశము ౮ా-వ ఉల్లాసము: 

గొన్నింటికిం. గొన్నియతురము లనుకూలము 

లే త ఇళ్లో 



అలంకారములు 

ఓజకిప్రకాశకము "తై లెన వర్ల ములుగల . వృ _క్ర్యను ప్రా సమునకు 
పరువు” యని “పీఠ. దీనిచే (6 'గాడీరతి క యందురు, 

“కేములి యనం 

యనెను, దీనినే 

ఇతర వర్ష ములుగల వృ _క్యనుప్రా సము 

బడును: వామనుండు దీనిచే కపాంచాలీరీతి 

కొొందలు * చ్రామ్య * యందురు, .: 

అలం కార సర పస్వకారునిమత మున 
కంశు నధిక పర్యాయములు పెక్క_క్షరములు రెంశుపర్యాయములును 
ఆ చ్చరింపంబడినయెొడల వృ _క్ల్యను ప్రా సము. అనయా ఏకాక్షరమును 
గుణించి అసక్నత్ సామ్యుమును, అచేకాక్షురములను'పటించి సక్ఫత్ 
సామ్య మును ఉండవలెను. 

వామనమత మున సకృద్వ ర్లావృ త్తి  ఛేక్ల ము, అసకృద్వన్షావృ త్తి 
వృ _త్ల్యేను ప్రాసము, 1 

అను ప్రాస సముయొక్ళ_ యన్య భేదములు !-- ఒకని ఈయంబడిన 
యను హ్రసశేవము లలం కార సర్వస్య ' కావ్య ప్ప కాశముల ననుసరించి 
యాయం బడినవి, సాహిత్య దర్చణకారుని మతంబున ' నీ యలం కొ 
రము ఛేక్క వృత్తి, శ్రుతి లాట భేదంబులచే నె దువిధములు; 
సర స్వతీకంశాభరణకారునిమతంబున శ్ర సత్ర వృష్తి లి వర్ల, పద్య నామ్క 

లాట భేదంబులచే నా టువిభములు, ఈఛేదంబులపను క్కు ఉపణేదం 
బులు భోజుడు చెప్పియం న్నా (డు (చూడుండు, సర, కం, ౨-వ పరి: 

అంత్య, లా 

'తెనుంనందు భందోవిషయముగ. నెంచంబడు ప్రాస అను 
ప్రాసాంతర్షత మే, ప్రాస నాల్గు చరణంబులందును ఊండును కావున 

నవ వృ.క్త్యను ప్రాస మే కాని “కెంటికిని గొంచెము “భేదము కలదు. 
వృ _త్త్యను ప్రా, పొసమునందు వర ర్ల ములంహావృత్తి తి కొలందియంతరము నే 

వచ్చును. ప్రాసమునందు6 జరణచరణాంతరమున వచ్చును. శార్డూ 

లాది దీర ర్పవృతత్త ర కములలో ౧౯ ౨౦ 'అక్ష్కరములకుం దరఠువాత వచ్చును. 

మన కవులచే విశేమముగ గౌరవింపంబడు. నంత్య నియమము 

అను ఫ్రా సమీ, దానిని పదాంతాను ప్రాస 

పోత రా జకృతమను ఆండ్ర ఛాగవతమం ద్ కబ్దాలంకారము వి శేవమగం 

గానవచ్చును. 

ఉదా : 

క. అనుదిససంతోపుణములు 

జనిత శ్రీను తొపదు౩ఖసంశోహణముల్ 

తనయుల 'సంభాహణములు 

జనకులకుం గర యుగళసద్యూపుణముల్.. ( భాగ౭,౧౪౦) | 

ళ్, లాటానుపాసాలంకారము3_ లక్ష: ఒక్క యర్థము గల 

పదములను తాత్పర్య భేదము కలుగునట్లు నురల నురలం శెర్పినచో 

ళ' లాటాను ప్రాస సి మగును. 

ఒక్కయతృరము ఇంటి 

కాదు, 

మనవచ్చున్లు.. బమైర న 

| బుగ ఏక కమముగ 

ళ౮3 

ఉదా; 

6 కవులాత్వు నర్చించుకరములు కరములు 

శ్రీ/నాథు వర్షించు జిహ్వా జిహ్వ? (భోగ ౭.౧౬౯). 

ఇచ్చట మొదటి క కరము *నకు జాతివా చక మెన చే హెయి యని 

అర్థము, శెండవ * కరము నకు యోగ్య మైన జేయ యని యర్థము = : 
ఇదియే తాత్సర్య'భేవము, ఇ" రెండుజిహ్యలనుగుణీం చి యెజుగోనది. 

ఛేకవ్భ _క్ల్యను ప్రా సములు వర్జాను ప్రా సము లనియు నిది 
పదానుప్రా సము లేక శబ్దాన్యాపా స మనియు చెప్పెదరు. 

అనన్వయాలంకారమునందును ఉప మేయము శెండుసారులు 
వచ్చును, రాముండు రాముడే. దీనికిని లాటాను సై, సమునకును “భేద 

మేని 9 అనన్వయమునం దోకపదమే మరల. శెప్పుట యు ద్దేశము 
ఆ పదముచే నూచింపంబకిన ప దార్థముతో బోల్చందగిన 

పదార్థము. మటియొకటి లే దని చెప్పుట కాపేదమే మరల జెప్ప6 
బడును, అచ్చట స సమా నార్థకప ద ముంచినను అంత చింత లేదు. 

6 రాము(డు రాముంణె) అనుటకు బనులు * రాము(డు డాశరథియెు * 

యన్నను అలంకారమునకు భంగము రాను. కాని లాటాను ప్రాస 

ములో సమా నార్భకపదము చెప్పటమే. యుగద్దేశము గాక 'సమానో 

చ్చానణపదమును" జెప్పుటుయు నుద్దేశ మే, 

ఈయలంకార మును మమృటాదులు ౧. పదముల పునరావృత్తి 

| కలది ౨. నామముల నరావు తి కలది యని రెండుగ చేస్తి ౧ లో ఫు ల--౨ 
(అ) ఏ కపదపునరావృ త్తి త్తి కలది (ఆ) అ నేశపదపునరావృ శ్రీ తి కలది 

అనియు, ౨ లో (అ) ఏకసమాసములోనివి, (ఆ) భిన్నసమాసము 
లోనివి (ఇ) ఒకటి సమాసములోనిద్తి మటియొకటి 'సమాసములో . 
లేనిది అని యైదువిభాగములు కల్పించిరి, 

ఈ యలంకారమునందు శచ్దార్థములు రెండును ముఖ్యములు, 
కోవున నిది ఈభయాలంకార మని కొందజిమతము, 

౫. యమకాలంకారము?. లకు: ౧. స్వరవ్యంజన ( అచ్చుల 

హలుల ) సముదాయపౌనరు _కీశ్చిము ఈ యమక్షము *___ (అసు. య 4. 

లకు: ౨. అసమా నార్థకము లయిన సమానవర్థ్శ మల రేక 

క్రమముగ నావృ్తి త్రై యమక “ము, ఏ (కా చ 

ఊదా: ఆ సె నికనికాయంబు కాయంబు మజచి పోడడన్నది. 

ఇందు క కాయంబు * అనువర్హంబులు 1 స్వరవ్య ంజనసహితం 

ఇండుసారు. 

6 కాయంబు * 6 నికాయంబు లోని యొకభాగము. . దానికి స్వతం 

లేదు, ర్రీముగ సర్భంబు 

ఛేకవృ_క్హ్యను ప్రాసములందు హాల్గులసామ్య ముండినం జాలును, 

అచ్చులసామ్య మానుహంగికము. ఉండిన నుండపచ్చునుు లేకున్నను 

| చింత లేదు, ఇచ్చట నచ్చుల స హల్థుల రెంటిసామ్య ము నావళ్యకము, 

1. సకృద్వర్హా వృ  శ్ళేకాను ప్రా పాస , అసకోద్ద శ్ర్యసవ్రైస (కావ్యానుళాసనమ్, అ, ఈ ఏం. 

లుచ్చరింపంబడినవి, మొదటి. - 



ర౮ాళ అలం౦ంళో 

లాటాను ప్రాసమందు ఏకపదము లేళార్థమునం దే (భిన్న 
శాత్చర్యముతో ) రావలెను. యమకమునందు, 'సీకపదయశే" వచ్చిన 
యెడల భిన్నార్థములందు. రావలెను, అర్థములేని అక్షరములు (ఒక 
పదముయొక్క భాగముగ) .* “శావచ్చును. 

రుయ్యకమతమున్క నిందు. చేకార్గ మగల పదములు, ఫీచ్నార్థక పద. 
ములు, కొన్ని అర్థము కలవి, కొన్ని అర్థము లేనివి రావచ్చును! 
ఏవి వచ్చినను ఇందు లాటాను ప్రా 'సమువ లె శాక్చర్యఛేక మక్క_అ లేదు, 

ఇది మమ్మటమతీము, J... 

దీనిని పూర్వలాకుణీకు లేక విధముల విభజించియున్నారు. 
ఇదె ముఖ్యముగ బద్యములకు సంబంధించిన యలం కారము, పద్యము 

నకు నాలుగుపాదము లుండును, చథభమపొదము ౧ ద్వితీ యపాదము 
తోడను -౨ కృతీయపాదముతో డను, 3 చతుర్ణపాదము తోడను 
ఈ ద్వితీయపాదము తృతీయసాదముతోడనుు ౫ చతుర్థపాదముత్లోడను, 
౬ తృేత్రీయపాదము చకుర్ధపాదకుతో డను, ౭ ప్రృథమపాదకు. మీగిలీన 

_ మూండుపాదములతోడన్సు ౮ ప్రథమ ద్వితీయ పాదములును తృతీయ 
చతుర్భపాదములును, న్ ప్రథమ చతుర్ధప్తాదములును . ద్వితీయ 

తృతీయ పాదములును ఒక్క_ విధముగా ( నీళ్షవర్ణాత్తకమగ ) నున్న 
యొడల 'వేజువేజు యమకము లసను. ౧౦. అెక్లే . మొదటి కెండు ' 
చరణములును చీవర రెండుచర ఇములుగ క్లో కార్ల ము. నురలం 

_ బడుటయ్సు ౧౧ శోక మంతయు ,.ఖీన్నార్గమరదు. మరల 

 బడుటయు యమక భేదంబుకే, ఏనికీం ర్రవంబుగ ౧ ముఖి. 
దంళ్క 5 ఆవృత్తి, ౪ గర 9 ౫ సందస్ట్యృక్య ౬ పుచ్చ, ౭ పం EF 

లా యుగ గక ౯ గ పరినృ్త త్తి ౧౦ సముద్ర ( గం ముహోయముకము లని, 
స్తే గ. | 

జ్ 
ఇ “ న. ,” ల ఇ న 

ష్ న " . |) ఇ P 

॥ 

ot 
or 

వని యన్నింటిక నుదాహారణ 6 బు లిచ్చుట. ఆషినావళ్యకము.' 

దిక్ ప్రదర్శనంబుగ నొకటి రెండింటిని జూసపెదను, ... 

ఉదా: 

. అొరా! యోబన్ఫపాలకు న న స్య 

మారా మునునుదన సమరమాభుత్యు(డ వై వ 

“ధీరా నృసింహ కూడితి ౧ యా వాసల. 

మారామను నుదన స సమరమాధు్యయవై' (నః భూ "ళకోల, | 

ఇందు ద్వితీయపాదము చకుర్థపాదముతో "స సమానము, + కావున! 
నిది సందస్మ్రయనుకము, 

శే. మతి వి నాయకభరిత . సమ్మదు::డనంగ. ౨౨.౩ 
మతి వినాయకభరిత సమ్మదుం డనంగ , i 

నుతి వినాయకభరిత సమ్మదుం డనంగ . 

మతి వినాయకభరిత సమ్మదుం డనంగ... (అప్పక్కు ౪).1 
LA 

. 5 ఎ 

వా “చక. చాయ మ. గాము PTT PsN Wer aT జం ద ల వాటు, వం 

గరములు 

ఇది క పం్పక్సియమకము ?. 6 సీ, రాజనందన రాజ రాజాశ్త 
జులు సాటి తలంప నన్నయ వేమధరణిపతికి ) అని నాల్లుచగణ ములను 

జఒకశేర్తీతిగాం జెప్పుదు మనవారు చదువుపద్య మిట్టి దే, 

జక్కొటకపాదమును _రెండుగ విభజించి, యిట్లు వచ్చిన ౮ | 

పాదర్థములకును బెని పాదములకు. జెప్పినట్లు , పరస్పరయమక ' 

సామ్య మును జెప్పినయెడల నెన్ని యో 'భేదంబు లుత్పన్నమగును, అక్కే 

యొక్కొ_కపాదమును 3, 5,4 ౫ భాగములు విభజించినచ్. యమక 

| భేడంబులు బేనవేలుగ వచ్చును... 

(౧). సీ తన భవ్యధామంబు తన భవ్యధామంబు 

కరణి మిత్రోన్తేవకరము గాగ... (వసు, ౧-౨౮) 

(>): నీ, ఏరాజా భూరి'తేజోరుణాలోకంబు 

"* లోకంబుతమము నిరాకరించి (వసు, ౧-౩౦), 

చాల బాలగసాల మిది పిక 

'పాలిపాలీటియమర సాలము 

Fd శ్లేలిడి ఎస్కచ్చం గడు రా 

(కెల్ల, 

న (నను, 3 _౧ర౯ా 

ఇందు * లము ఈ భమ” ై ' అను క్యయమకముః కసూ క గలదు; 

: (క): డ్ 'లీంగనిషిదుం గల్వలచే 
థి 

లీం గని మేచకకంధరురి. చ్రైకూూ 

లీం గని సంగ తాళి లవ, క్ల 

లీం గని కర్ణమమూ షితక్ మృణా 

లిం? గని కృష్ణ చే చేలుని హ 

లిం గని నీలకచక్షా విధాతృనా 

లిం గని రామలింగకోవి 

_ లీంగని కీర హసీంచు డిక్కు లక్, 

“rT 
గ శ ల . 

( బాటువు ) 

ము _క్షపద తున స మనునది యనుకొములోో నొక భేదము. దానిని 

తటిచుగ సాం, ధ్రకొఫ్రులు తమ్ గ గ్రంథములలో. _ గాశ్వాసాంక నవ్యమ 

లంట వాజేదదు. | 
ని sa 

ఊదా; ఫీ “- 

మ, దృథఢబాహాబలఖీమ ఫీమసమర సే ప్రేంఖజ్ఞయ శ్రీపరీ 
'శ్రుఢిమా ఢౌకితభూమ భూమహిరతూర్యధ్యాపద శ్తేశ ఛా 
క్కు థమత్కా_రవినామ నామకథన క్లామ్యన్మ హోఢిల్లీ కా 

గథరాడాద్యరీధామ ధామగరిమ ' చమ గృహోధీక్వరా, 

" (వసు 9 ౬-౧౦౧) 

"నము కృపద గ ఈ క్రిందిపద్యమునందు, _ పాడాది గుస ళ్ సయమక్ష 

|] మును, నాలుగుపాదఘులకును * రసా * యను శెండకురముల యంత్య 
యమళ్లమును. కలదు ;___ 

శ్రతవ్యకు అసు నం 

మ. మె అత్ర, క్వచిత్. భిన్నార్థకత్వం' క్వి దభిన్నార్థకళ్వం ,్వరితోస్యానర్థక్య సన్యా పశ్య మ సం తేపతః 

య. న ఎజ్ pr, | ల 

శ | wy Sh 
బీ ఫె 

వ. 
॥| ఆ / ee? Gi. న. a: Ry 

ప,కార.. 



అలంకారములు 

సుగంధివ్య త్త తము..- 

.. సారసాహితీ సదధ్వచారి భూరి. 'ధీరసా 

- ధీరసాహసోరుదోరతిస్ఫుర న్మహోరస్తా ... 
“ వహారసానుమ త్తటీసు రాపగా సుధారసా మ 

ధారస్తాధుకీరీనాం ధారి సూర్తిసార సా, 

ఇట్లు యమక ప్రకారము ల ల-నేకములం. గలవు, స సంస్కృత ంబువ 

వీనికి వేబు వేలు నామంబుబుకాడC గలను. మన యాం ధ 

లయిన భావలలోనికావ్యముల కంత్య యమక మత్యం తౌవళ్యకము. 

పద్యమందలీ మొదటి ఇెండు దరణములకును చివర శిండుచరణముల 

కను 'అంతమున ఒక శుయకుర ముండును, కక్కు. అక్షరములు 

కూడ సమానముగ నుండవచ్చును. కాని ఒక్క మైనను సమాసముగ ' 

నుండీ కీజవ లెను, దీనిచే యింగ్లీ షులో 3 వకు Rhyme అందురు. 

6 ప్రాయశో యమశే చిత్రే రసపుష్టి ర్న దృళ్యతే ' (సాధా 

రగముగ యనకమందును, చిత్రభేవ్యమునందును. రసఫుష్టి ' కాన్చిం 

పదు) " అని ఏకావళీ కారుండైన. విద్యాధరుండు. స్పష్ట్రముగ( జెప్పి 

యున్నాడు. 

చిత్ర్రాలంకారములః : టా. “చిత్త ములు శచ్దాలంకారాంతర్ల 

లేము లెనన్యు. పూర్యలాకుణికులు. చితృ్కమయును ఒక కావ్య శమ? | 

నంచినందున ఈవివయము చిత; త్రశావ్యము " ష్ తను. కర్ణిక కి 

సవి_స్ప 'సరముగ 'పవరీంప (బడును. Ro 

అన్థాలంకారములు ౧౧౮ 

గనె. 
కవల మానందమునందు ౧౧౫ అలంకారము 'లీయలికినవి, ర రస 

గం గాధరములోనివి యగు ఈ ఉదాహరళాము ” PE అసమము *, “తిర 

సారము క్ట 

యెర్పడేనది. వానివివర ము:-- 

zp 'ఉపీమాలం కారము? లకు : కప కాను నుజేయొక 

పచళ్థమనోం బోల్
సి ఇష్టట 6. ఉపమ స పః . 

ఊదా; _అభ్బాలునిమఖుము చంద్రునివలె. 1 నంధముగ నున్నది. 

శా ॥ 

పపచార్థ యు. వర్ణే నానిన్నయమో అనలా 
జీనిని మనము వరి రించు. 

చున్నా మో దానికి ఊప మేయము( ల
ేక వర్ల ర్ల ర్ధియు, ప్రస్తుతము, స్త్ర 

తము, విషయము) అని పేరు. జీనితో. 

మూ నము ( అవర్ష వ్రముం అ 

ఆక్ట్ క్ర, 'శింటియందును గల రేస ణమునుబట్రీ ఉప 

RK సమాన 

న్నామో చడానికి ఉప 
ప్రస్తుతము, ఆప వక 

తము; విషయి ) అని 

“చఊయూపమానములను పోల్చుచున్నాా మో ఆగుణమునకు 

ధర్మము ” (ైఫోలిక) 'అని' పేరు, ఏళశబ్దమువలన 

ఇనునందు . ముఖము ° ,ఈప పిమీయము, 6 చంద్రండు: ౨ “ఉపమానమ
ు 

ఈ అందము ్-సమానధర్య మ్మం ఓవ్రలె? " “అనుప దయ .ఉపమావాచక్షము, 

(వసు, ౬-౧౦౩ ): 

ంబున ప్రాస 

కున్నట్లు, ఉత్త త్రరహిందూదేశమందలీ హీంద్కీ మరాటీ, బం గాలీ సద 

అను నలం కరములు వీనిలో 6 గలుపలగా ౧౧౮ 7 సంఖ్య 

'నుపమే యమును పోబ్బుచు 

ఈ సమానభర మును 

నూచించుచున్నా మో 'యది-* ఊప మా పోధవళ 
"శబ్దము. పెయుదాహార 

ఉపమా ప్రయోజనములు : (౧)ొస్తుతి (౨)నిందు (3) 

త్ర త్త రబోధ, ఇందుకం గ్ర గ.మముగ సదాహరణములు ? (౧)ఢ్ర్చ ke 

తోంగూడినభార్య అమృరమువంటిది. (౨) సంపద మద్యమువంబేది, 

| (8) ఆకాశమునందు బండివలె. గానంబడుచున్న చుక్క_లవరుసయే 

రోహిణీనక్ష త్రము, 

ఉపమాలంకారలకష ణము లెనికలాకుణికు లసేకవిధముల6 జెప్పి 

యున్నారు, కొన్ని యిందు నుదాహరించుచు న్నాను ౩-౫ 

భామహు(డు 3 దేశకాల ,కీ (క్రియాదులచే వేచిన డూపమాన. 

ముతో. నుప మేయమునకు సణలేశము చేత నై నను సామ్యము చెప్పం 

| బడినయెడల నుపమ యగును, 

ఉద్భటుండు : ;--- కాలాదికములచే భిన్నము లగు ఉపమానో 

| ప్రమేయము లను కెండుశీబ్దములకు. గల మనోహర మైన సాథర్మ ఫ్ 

| ముపము. . 

దండి వ ఎంకోమా త్ర త మెనను సాధర రసమయ కానంబడిన నది 

1యుపము.. 

వామనుడు 2 గుణ లేశమువలనను ఉఊపమానముతోో నుప మే 

| యమునకు సామ్యము చెప్పుట ఉపమ, : 

మమ్హటు6డు ౩ భేదముగల ప దార్గములకు సౌధర ర్మష్టము చెప్పం 

బడినయెడల నుపము. 

రుయ్యకుడు.:- టా ఉప నూనోప మేయములసాఫర రృ్యమునందు 

mr -భేదా భేదములు సమానముగ' నున్న నుపమ, 

జగన్నాథుడు 3 వాక్యార్థమునకు కుపసా్కాకకమను చుండ 

రమును అయినసొదృశ్యము ఉపమ, 

విద్యానాథుండు : $ వరి ంపందలంచిన యుక పదార్థము నక 

స్వత! సీద్ధమైనట్టిదియు భిన్న మైనట్టిదియు ర సికసమృతే మైనట్టిదియు 

| నగు మతి 3 'యుకపచార్థమతో ధర్మ సంబంధ మైన సామ్యమను వాళ. 

' ముగ నొక్క సారి చెప్పుట కపమ, 

విన్నకోట పెద్దన £ == 

కం సాధక కర్మ ముల ను 

లః మయ్యెడువస్తు సువునకు6 బరువడిం ద్య 

= ప్రణయనముం జేయు. నెయ్యది 

గణుతింకురు దాని నుపమగా బహూువిధులన్, 

బట్టుమూరర్థ రి : " ' 

EE ఉత్ ఫ్రే వలె నశిస్టోప ము కా కన. 

గక్వయమునే కడి నభిన్నంబు గాక... 

హేనోప నముయు€ బోలె నిల నహృద్యము గాక 

యుపమాన మనభఘ'మె యాం డెెవీని ' 

1 : 4 .కేవంబువలెంబదళి వృమాత,ము గాక 
“n mM. లీ 

సొరమె యల రూపకాదుల కి, య 
"థెజా టో 

కోర 



doe 

వ్యంగ్యంబు గాక సామ్యము వాచ్య మగు చేని 

నాపమ్యము (ప్రతీప మట్టు దలంపం 

 గృ్రనువిపర్యాససహితంబు గాకయున్న 
నలరు నుపమేయకోసమ యట్లు సామ్య 

ధర్మ మిరుమాటు వరుసల. దడవకున్న 

నుపమ యను దీనిభేడంబు లుగ్వడింతు, 

విద్యా నాథునిల కేణమందలి యిన్ని పదములకును గలసార్థకత 
బట్టు మా _ర్లీయొక్క_ పద్య మునం దుం జాపంబడినది, 

ఈ లకు[ము లన్నియు. జూడ ఈ సాధర ర్శర ముపమా భీదేి 
(భేద మున్ఫ వానికి సాధర వ్య శ్రీ ముపమ) అను మమ్తటునిచిన్నిలకు 
ఇమే సౌంపుగం గానవచ్చుచున్న ది, భిన్నము లయిన రెండుప పదార్థము 
లకు సాధర రసము (పోలిక చెప్పంబకుటయే యుపమ, వానిలో 
వర్ణ్యయ ఉపచేయము. రెండవది ఉపమానము, ఉపమ "భేదా భేద 
చ్రుధాన మని రుయ్యకు (డు చెప్పినమాటకు నిదిధమ్ యర్థము, ఉప 
'మానోప మేయములకు ఛేద ముండవలెను, సామ్య ముండవ లెను, 

6 సాదృశ్యము ?, ) సాదర రము * అనునవి భిన్న పదార్థము లని 
ప్రావీశాలంకోరిమీలమురిము ఆ రెండును ఒక్క_టిణయే యని నవీనుల 
మతము. (వృథా). 

ఉపమాన పృ లి మోగికమున్సు ఊప మేయానుయోగికమును అగు 
సంబంధము సాదృశ్య మనియు, సాధారణధర్శ ప (పతి మోగికమును, 
ఉపమానోప వేయోభయానుమోగికమును అనసంపరధమ సాధర ర 
మనియు 'భేదవాదులయ భి ప్రాయము, 

ఉపమా భేవములు ౩ ఊపమాలం కారముయొక్క_ "భేదము 
ల. లాలంకారికు లచేకవిధయులం జెప్పిరి, సాద్భళ్యగర్భములైన యలం 

కారయ లన్ని యు  నుపమాభేదములే యని కొందజనుతము, (చూడుడు, _వామనునికావ్యాలంకారనూత్రములు ). దండి సమాన 
ధర్మ 'భేదములను బట్టి ఉఊపమను 30 విభాగములుగ6 జెప్పి యుదాహ 
రణముల నిచ్చెకు.. వాని నీ క్రి 0౦ద నుదాహరించుచు న్నాను ?_ 

నీ యజచేయి పద్మమువలె 
నెణ్బగ సన్న 

౨. వన్తూపమ ;___ నీముఖిము పద్మమువలె నున్నది “(ఇందు 
ధర్మము _పృతీయమానము ), ee 

3, విపర్యాసోపమ :_ నీ ముఖిమువ'లె నరవిందము విక'సిం 
యున్నది ( ఇత రులు దీనిని ప ప్రతీపాలం కార మందురు. 

ళో అన్య్యోన్యోపమ :__ = నీ ముఖము పద దృమువ లెను, పద్మ ము 
. నీముఖిమువలెను యన్నది. ( దీనిని ఇతరులు ఉపమేయోపముయందురు ). 
. . వ నియమోపమ' 5 నీ ముఖము కవములమునే. పోలున్కు మటీ 

.జేనిని పోలదు. 

అలంకారములు 

| ౬. అనియమోపను 2. నీముఖము పద్మమును. అనుకరించుచు 
న్నది. దానిని అనుకరించు మటేవేలుపదార్థము లున్న నుండుంగాక,. 

2, సముచ్చయో పను _ కాంతిచేకశే కాక అహ్హాదకరత్వము 
చేతంాడ నీముఖము చం ద్రునిం బోలును, 

౮. అతిశయోప పమ: నీ ముఖమును నీయెడశే చూచితిని, 
చంద్రుని ఆకాశమంచదే చూచితిని, 

౯ ఉత్ గ్రే కీతోపమః ఈమెముఖ క్రి నాయందే యున్న 
దని చం ద్రుడు "సర్వపడ నక్క_అలేదు ; పద్మ మునందులహాడ నది 
కలదు. 

౧౦. 'అడ్భుతోపను పమ :—_ పద్యము. న ని థ్రాంతనయన మెనయెడల 
నీ ముఖి క్రి నిం బొందవచ్చును, 

౧౧. మోహోపమ.:___ కృళాంగి ! చంద్రుని. జూాది నీముఖు UU 
మనుకొని దానివై ఫపునకుం బోయితిని. 

౧౫౨. సంళయోప మ 2. ఇది లోప పల దిరుసచున్న ఛ్రనుర 
ములు గల పద్మమా ? లో లేక్షణములుగల నీముఖమా ౪ యిని నా 
చిత్తము డోలాయమాన మగుచున్న డి, 

౧౩. నిర్ల యోప మ ;___ చంద్రు నిచేతను నిగ గ్ప,హింపయబడిన 
పద దృ ముయొక్క కాంతి చంద్రునకు పే సిగ్గు కల్లీంచునదిగ నుండదు, 
ఇట్టే కాంతికలది గావున నిది న్ ముఖమే. 

౧౯. 'శేపోపమ = నీ ముఖము పద ద్మమువలె శిళరాంకు ప్ర 
స్పర్ధీయు శ్రి ఇశ్రీగలదియు, సుర ఖిగంధియు నను 

౧౫% సమానోపమ :___ ఈ యుద్యానమాల బాలికవలె సాల 
కాననళో భిని ( సాలకాననశోఖి9 = సాలవృకుములయరణ్య ములతో 
శోభించునద్కి కురులతో. గూడి శోభించుచున్న ముఖముయొక్క 
చక్కందనము' కలది), 

౧౬. నించోపమ.... కినులము పఠాగశ్రూర్ల ము చం ద్రుండు 
క్షయ్యి నీ ముఖము వానితో సమాన మైనను వానికం కొ నుర్కన్ష . 
శాలీ, 

౧౭, ప్రశంసోపమ — బృహకు బుట్టి నిల్ల యిన పద ధ్యమున్వు 
1 శివునిచే రసన ధరి ధరింపంబడిన చందు. చ్ర్రు(డును స్ట్ “ముఖముతో స సమాన 
'ములు,. 

. ౧౮, ఆచిఖ్యాసోపమ = నీయుఖము చంద్రు నితోడ సమా 
నము అని నాయభిప్త్రా 'యమును  శెప్పుచున్నా(డను, అది గుణమో 
దోవ. మో, 

౧౯ విరోథోప మని  శతోప తమ. శరచ్చంద్ర దుడ్కు నీ 
ముఖము - ఈమూండును వరస్పరము విరోధము కలవి. 

'ప్రతివేథోపమ :__ కలంకియు,. జదుండును. అగు. కుద్రనన శతు నీముఖమలోం బు (్రైతిస్పర్థించుక క్తి కి లేడు. 



అలంకారములు 

౨౧. చటూపమ :__ నీ ముఖము మృగేకుణాంకితము 3 చం. 
ద్రుడో, మృగాంకితుండు, 

తడు గాడు, 

 ఆయినను నితో 'సమానుంజే కాని అధి 

౨౨. త త్త్వైఖ్యానోపన :_ ఇది కుద్మము కాదు ముఖ మే 
ఇచి తుమైదలు కావు కన్ను లే, 

౨౨. అసాధారణోపమ :._ చం చా రబిందములకాంతి నతిక్క 
మించి నీముఖము తనక దాశే సాటి యా మెను. 

అర. అభూతోపమ [__ నీయుఖముం ఒకచోటను సంగ్ర 
సాంచి రక్షీింపయిడిన అన్నిపద్మమల కాంతా పుంజమువలె శోభించు 
చున్నది (దీనిని కొందు ఉత్ పే డేకు యం దురు. 

౨౫. అసంభౌావితోపను :.... నీముత్తుము ననుండి కఠిన వాక్య 
ములు వచ్చుట, చంద దృబింబముననుండీ మిపామువచ్చుటవ లెను, చంద 

నముననుండి యన్నివచ్చుటవలెను ఉండును= 

౨౬. బహారాపము ౩ చందనోదక చం దా ౦కు చం ద శాం _ wy) 
తాొదికమువ లె నీస్పర్శ అధికశీతలముగ నుండును. : 

త 9 శ | ౨౭. వి కి మయోపమ ;___ తన్వంగి నీ ముఖుము చంద్ర బింబ 

ముననుండి తృవ్వి గ్ తీసినట్టును, పద దృముయొక్కా గర్భముననుండి లాగి 
తీసి నట్టును ఉన్నది. 

౨౮, మాలోపమ :__ సూర్యునియె అదు నెండవలెనుు పగటి 

యందు నూర్యునివ లెను; ఆకాశమునందు€. 'బగతివ లెను విక్రమము 

నీయందు లవ్షీని. గూర్చెను, 

౨౯ వా క్యార్ధ_సమ వా ఒక వా క్యార్గమును మటియొక్ర 

వాక్యార్థముతో 6 బోల్చీసయెడల నది వాక్య్యార్థ_పమ, ఇది యేశేవశబ్ద 

త్వ అసిశే శేవళబ్దత్వములచే శెండు తెజయసలూ — 

ఉదా: (౧). చంచలే త (తీములు. కలదియు, ఆవిర్భవించిన 

దంతకాంతి కలదియు. నసనీముఖమ, భ్ ఛ్రమాద్భ ఫ్రంగము, ఈవల్ల ల్ల శ్యు 

శ్రేసరములు గలదియునగు పంక జమువలెం. దోంచు చున్నది. 

ఉదా? (౨). తామరతీగవంటి యాత న్వంగియిక్క_ పద్మము 

వంటి మోము మధుకరమునంటినాచే మతజెవాజే అలౌ;గయుడెను. 

30. సృతివన్తూపమ | 1. రాజులలో నీవంటివాండు లేడు 5 

పారిజాతవృకుము శండవది లేశేలేదుగదా ః కి 

కిం. తుల్యయోగోపమ : కా ఓన్బయపా | క ఇందు దుండు స్వర్షరకు 

ణమునకున్యు నీవు భూమిరకుణమునకును "చేంలా్క్ర-ంచియుందురు. అత | 

నిచే నసురులును, నీచే నీచే గర్వితనృపులును. చంపంబడుదురు. 

అరి. 

3౨. హేతూపమ ;--- రొజా ! కాంతిచేం జం ద్రం లేజ 
స్పుచే నూర్యుని, వై ర్యముబే సముద్రుని ననుకరించుచున్న ను, 

మమటాదులచేం గల్చింపంబడిన భేదములు :__ ఈ "భేదముల 
నన్నింటిని తరువాతిలావ.ణికు లొపష్పుకొన లేదు, చా రీయలం కారమును 
మజియొకవిధముగ విభబించిరి,. ఆవిభేదములు నిజముగ వ్యాకరణవివ. 
యములు గాని అలంకారవిపుయములా కాను.1. 

2] 

అయినను మృమ్మటాది 

వ్రూర్వాచార్యులును, జగన్నాాథాదులన అర్వాచీనులును ఉఊడాహారించి 

నరదున వాని నిచ్చట దెక్ ప ప్కదర్శనముగ? జా"పెదను, 

డపమను *ఫ్ట పూర్ల ) యనియు “లుప్పి యనియు శెండువిధ 
ములు, ఉపమానము 'ఉపమేయము, సమానధర్మ ము ఉపమావాచక 

శబ్దము - ఈ-నాలుగును స్పష్ట ముగ నెందు 

6 వూర్ల?, ఈచనాలుగింటిలో నొక్క_టి గాని, 

గాని లోపి ంచినచో 6లుప్త* యగును, 

'జెప్పంబడునో యది 

రెండుగాని రూండు 

ఊదా: 

నున్నది, 

రామచం ద్రు నిముకఖుము చం ద్రునివలెం జక్క్ల6గ 

ఇది * పూర్ణ]. ముఖము * ఉపచేయము, చంద్రుండు ! ఊప 
మానము * చక్కదనము * సమానధర్మము % 6 వలె )ననునది “ఉపమా 
నూచక? పదము, 

ఊదా: J ॥ దా రామచం ద్రు, నిముఖము చంద్రునివలె నున్నది 

ఇది! లుప్త*, ఇందు 6 సమానధర్మము ? లోపించినది, 

శూర్షి మరల శెండువిధములు :- “కతి, 6 ఆర్థి, 
కబ్దమువలనే “ ఉపమ” యని బోధ యయ్యె నేని ( గట్టి; అర్థము. 
వలన * ఉపను” యని బోధ యయ్య చేని. యది “ఆర్థి. సంస్కళ్భొత 

మున ఇవ య థాదిశబ్దము లవలనను, ఇవార్థవిహిత మెన వతి ప ప్రత్య 

యమువలనను * ఉపమ: “శాబ్ది* యగును. తుల్యసదృళాదిళశబ్టములను 
(ప్కృయోగించినను తదర్ధకవతి ప ప్రక్యయమువలనను “ఆర్ధ? యగును 
6 చంద్ర, ఇవ సుందరం ముఖం ) ( చంద్రునివ లె. జక్కనిముఖము ) 

అనునది" “శ్రౌతి?; 6 చంద్రేణ తుల్యం ముఖం? (చంద్రునితో. 
దుల్యమగు ముఖము) అనిన: 6 అర్థి ?, *, ఇది కేవలము సంస్కృత వ్యాక 

రణము ననుసరించిన భేదము. “గాని జేతు కాదు, కావున తెలుగున ఈ 

"భేద మంతగాం జెల్లదు, అయినను తెనులసన నా'భేదము తెచ్చి పెట్టు. 
కొనవలయు నన్న “వలె, ఈ పోలె) అనుపదము లున్న కాబ్ది” 

యనియు, 6 బోడ్కు పోలిక సరి సంగడి, ఉద్ది ఈడు సాటి 

పగిది కరణి” మొదలగునవి యున్న “అర్థ = యనియు.” జెప ప్ప 

నచ్చును, 

శ్రైతి ఫా అధిఫుండు కందర్చుండునుబో లె నలరుచుండును, 

1, 1, ఓ వస్తుతో ఒయం  శార్గాలుప్రావి భాగో వాక్ళోసమాసక్యచ్ క్యజాది ప్రత్యేయవిశేవగో చరతయా కబ్దళా ప్ర 

వ్యుశ్సాద్యశా వుర్త వ్ల తీశ్యావాః ' — [ఈద్యోత] పరత్వా దత త్రశాత్ర్రేక 

వ్యకి ల్థికాళల 



ళ౯ాం 

ఉడా: అనీతి యనువృకుమును . -శేదించుటకు నిం్యద్కైయ 

ఉప మేయోపమానములకు6 దాదాత్మ్య మే యాయలంకారము, 

కాని యా మొక్యముచేత. నుపమేయము కప్పంబడదు. సందేవోప 
హ్న్తుతి శ్ర ౦తిమ దతిశయో క్యాదులందు నుప మేయము కప్ప(బకును. 

అ ట్లిచ్చట లేదు. ఇదియే వానికిని దీనికినిగల భేదము, ఈ యలంకార 

నుందు ఉపమానము తేనరూపమును ఉపమేయమునకు నోసంచను. 

కావున రూపక మయ్యె. “ ప్రృబోధచంద్రోదయ ) నాటక నుంతయు 

రూపకోదాహరణ మనియె చెప్పవలెను, 

ఛేదములు :_ మొదట నిది వాక్య్ళగత, సమౌాసగత యని 

ద్వివిధము. ముఖ నునుపద్మము, విద్య యనుధనము అను నుదాహరణ 

ములు వాకషిగతే ములు. ముఖపదృము, విద్యాధనము అనునవి "సమాస 
. గతములు, 

మమ్మ టాదెమతంబున రూపకము మూం.డువిధములు: గా, నిర | 

వయవము, ౨. సావయవమా 3, పరంపరితీము. వీని యుప భేదము లీ 

డ్పిందిపట్టి పటికవలనం డెలియరలవు.: 

రూపకము 

నిరవయవను సావయవము పరంపరితము 

Jl 
| | | 

శీవ . మాలా సమస్త ఏకదేళ శ్లిస్ట్రము అళ్ళిష్ట్యము 
లము రూపకము వస్తువి వివర్ధి | | 

శీవలము మాలారూపకము 

నిరవయవము : ఫు ఒకవాక్యమునందలి యాప పకములక్రు' అవయ 

వావయవిభావము లేక చేని కది వేజువేటుగ నుంజెచీని యని నిరవ 
యవరూపక. మనిపీం చుక నును. 'పరస్పరసా పేకుత్య్వవిరహ మే (ఒక 

దానితో మటియొక “డానికి 

వత్వము. క 

ఉదా: (౧). బుద్ది యనునది దీపము, 

.బకాశవంత మగును ; బుద్ధి లేమి చీకోటిరా తి 
(WW) 

గానరాదు ___ (రః గం). 

ఇది * శ్రీవలనిరవయవరూాసపకము న కదాహరణము. ఇందు 

శెండురూపకము లున్నను, అవి సాపేక్షములు కావు, కావున నిరవ 
యవము. ఒకవిన య మునుగుజీంచి చెప్పయబడినవి కావు, కావున 
శేవలము. 

ఊదా వ (౧). ధర్మమునకు నాత్మ భూమికి థాగ్య ము సృష్టికి 

సారము. సర స్యరీచేంకేవిరరు, వేదమూ. అకీయైన సామెద్ బ్రహ్మ 

సంబంధము . లేకపోవుటయే ) నిరవయ 

చానిచే నంతయు 

తీ అందు చేమింయు 

ములును పరస్పర సౌ 

| వచ్చినవి, కావున నిది * సావయవము ౫”. అందును రాత్రిని గా 

_నిరూపించుటచే నిది అవయని, వెన్నెల యనుచీర మొదలయినవి 

హదేవుని ] 

అలంకారములు 

యాజ్ఞ యైన యీరాజు. కోల్పాంతేయువజికును ఇెలుంగుంగాక } 

— (ర. గం ఏ, 

ఇయ్యది నిరవ యవమాలారూపకమున కుదడాహరణము. ఇందు 
నాల్గు రూపకము లున్ననుు ఒకదానితో మటియుకదానికి సంబంధము 
లేదు. కాన నిరవయవము. ఒక్క_నివివయమున చెక్కు_ప దార్భము 

లారోపింపంబడినవి గాన మాలారూపకము. చ 

సావయవరూపకము : పరస్పరసా చేక్షము లయిన రూపక 

ముల సముదాయము “ సావయవరూపకము ”, 

ఏ సొవయవరూపకమునందు అవ యవియొక్క్యయిు, అవయివ 

ములయొక్క_యు నికాపణము 'పూర్డిగ నుండునో యది 6 సమ స్టవస్తు 
విషయము % అనగా నోరోపింపంబకీన వస్తువు లన్నియు నెందు 

శబ్బ్దములచే స్పష్థముగ€ జెప్పంబడునో యది  సమ_స్టవ స్తుపహయము *, 

- ఉదా: ర్యాత్మి యనులేమ వెన్నెల యనువీరన్కు చుక్క. 

లన్ననగలను,. చీకట్లన్న వెం డు డుకలను ధశించి శోభించుచున్న ది. 

ఇందు ఠా శి ని లేమగను, చెన్నెలను నీర గాను, చుక్కలను 

నగలుగను, వీకట్లను చెం డ్రుకలు గాను; వెప్పంబడిన నాలుసరూపక 

ఛుక్షక మలా, ఒకదాని ననుసరించి మటియొకటి 

దానియవయవములు. ఇ వన్నియు నిందు స్పస్ట్రముగం జెప్పంబడి 

యున్ని. కావున నిది * సమ_స్తవస్తువివయము ?, 

ఏ సావయవరూపకమునందు అవయవనిరూపణమువలన అవ 
యవినిరాపణ మూహింపంబడునో అది € ఏకదేశవిన రి”, అనంగా 

చెందు నన్ని రూపకములును స్పష్ట్రముగ( 'జెప్పంబడక కొన్నిమ్మాత్స యు 

చెప్ప(బడి మిగిలినవి యూహింపయడునో యది “ఏక బేశవివ రీ), 

ఇం దొకరూపకము తన రామర్థ్య్యముచేం జెప్పంబడని యన్యరూపక 

మును స్ఫురింపంబేయును. 

ఉడా? ఓశాజూ 1 నీఖద్దము పజ యనుపుట్టలోనుండి చెడలీ 
శ త్రురాజుల ప్రాణము అన్న గాలీని బీల్చును — (న, భూ, 

ఇందు క _త్రీయొక్క_యొజును పుట్ట యనుటచే నందుండి ' చెడ 

లినక త్తి పా మన్నరూపకము స్ఫురిం చును, అట్టే శ తకాజుల ప్రాణ 
ములను. శాలీతోం బోల్బ్పుటచే వానిని భత్నించునది. (క త్ర) పాష మని 

స్ఫురీంచును, పాము గాలి తిని బతుకు నని కవిసమయము, 

పరంపరితీము :---- లక్ష : వఏరూపకమునం దొకయారోప మే 

మజీయొకయారోప మునకు6 గారణముగా నుండునో యది * పరం 
పరితము ౫, 

ఉదా; ఆపత్సము దృ యు దాటుటకు వర్ణ మనునద్షి: 

యొక “పెద్దనాన, 



అలంకారములు 

ఇచ్చట మొదటియారోపము రెండవ యారోపమునకుం గార | 
ణము, ఆపత్తును' సమ్ముద్క మంటిమి గాన గ్రేర్యమును నావ యన 
వలసివచ్చెను, 

6 శ్లిష్ట * మనియు అశి ప్ల *మనియు నిందు రెండు భేదములు 
కలవు. ¢ శ్ మనల కనే సాధింపయిడినది యనియు, 6 అళ్ళిస్ట్య 

మన శే. లేకుండ సాధింపంబడిన దనియు నర్థము. “అశి ష్యోమును 
6 శుద్ధ ) మనియెదరు. ఇం దొక్కొ_కడాటి మరల 6 శేవలము ష్ 

“ మాలారూపము” అని విభ్యక్తము* ఇందుకు (గ్రృమముగ నుడా 
హరణములు. 

ఉదా: (౧). ప్రుశాపరుద్రునిఖడ్డ మనురాహాును శత్తురాజు 
లీ 

మండలమును వింగను ___ ( పం రు, 
UU ల" 

ఇచ్చట * రాజమండల శబ్దము న్లిష్టము. దానికి రాజుల 

సమూహ మనియు చంద్రమండల మనియు శెండర్ధములు, 

ఉదా: (౨). కమలావాసకాసారుండును మచూధృతిఫణీశ్వ 
రుండున్తు కువలయీందుండును అగునీరాజు మానవులకు నానందమును 

కలుగ (జేయును దా(ర. గం), 

ఇది * శ్లివ్రమాలాపరం పరితరాపకళము). ఒక్కలని నుజించియే 

చెప్పంబడిన మూండుశ్లి వ వకేవలపదం౦ పరిత | రూపకము లీందు6 గలవు, 

ఉడా 3 (3). పృతాపర్ముద్తుండు _ కాకతీయదుగ్గసముద్ర, ము 

నందు. బుట్రినచం ద్రుండు — (ప్ర, ర. 

ఇది అ శిష్ట కేవలపరం పరితరూపకమునకు నుదాహరణము, 

ఊదా? హ_స్ట మనుసర్బమునకుం గోజయ్యు కే త్రువన ేణీకి 
సడిగాలియు, కార్య మను పినుమంటకుం బొగయు' జ జయలక్ష్మీ 

యొక్క విలాస మెనకనుబోమయు, సంతుష్ట రైనభూమి యను 

క్రీ డామయూరీ యుండునట్లి ట్రివాసయప్టియు? ప్ర ప్రపంచ నను ప్రాసాద 

సనక గడియయు నగు కృపాణలతతోడి ప తాపరుద్రుండు.. విహ 

రీం చుచున్నాండు --- (తు ర. 

ఇది అ శ్లివ్రమాలా పరం పరితోో దావారణము. 

చం ద్ర లోకమతే ౦బున రూపకము. రెండువిభములు — (అ) 

అభేదము, (క తొచ్రూప్యము, ఇం దొకొ_క్క-_టి అధికమా నూన 

ము అనుభయము అను మూ6డు ఖేదములను చెందును... ఇట్లు రూపక 

మూటు ఏీథములు, 

(అ) అభేదరూపకము;--- ఉపమానోప మేయములకు( బూ ర్టిగ 

న'భేదము చెప్పిన 6 నభీదరూపక ? మనసను.. అందును ఉపమానము 

కంచు నుపమేయమునందు నధికత ఇెప్పినచో నయ్యది శ అధికా 'ఖేద 

రూపకము * అగును. 

' 

ఉదా: (0): ఈరాజు 'నిండుపోరువముగల వడు. 

నము )స్వక ర్తి త ముగా. గాక 

ఉదాసీనముగ నుండునో, లేక దానికీ స్వతంత్ర, త ముగ 

లళే౯౧ 

శివ డర్భ నారీశ్వరు(డు గనుక సగము హౌరునయు కలవాండు, 

గాజా నిండుపౌరువము గలవాడు కావున శివునికం శు నికు డన్న 

భావము కన(బలుచుటచే 1 నధికాభేదరూపకను ). 

ఉపమానముకం కె నుపమేయమునందు న్యూనత ెప్పి 
నచో నది * న్యూ నాభేదరాపకము *. 

ఉదా : (౨). ఈణయోగి మూండుకన్నులు. లేని శివుండు, 

. ఉపమానముకంయె నుపమేయమునందు నధికముగాని న్య్యూన 
ముగాని “చెప్పక రెంటికిని సమత్వము చెప్పినచో నదె  అనుభయా 

భీదరూ పకము., ” 

ఉదా: (3). ఈరాజు పుర సంహారకుం డసనీళ్వరుండు, 

(ఆ) తాదూ దూప ప్యరూపకము ; క ఉపమానో పమేయములకు “భేద 

నుగపడుచున్నను ఏడ పమానరూపముచేక నుప మేయమునకు రంజనము 

(రంగు) కలిషెంచినచో తొ ద్రూష్యరూపక ) మగును, 

ఉదా: ఈతండు రెండవయీశ్వరు6డు, 

ఇందు నీఠనికిన్సి ఈశ్వరునకును * రెండవ) పదము'చేత “భేదము 

కానవచ్చినను, ఈశ్వరునితో నతనికి తాద్రూష్యము చెప్పబడినది, 

అభదమునకువ లె దీనికిని ఆధిక న్యూ నానుభయ భేదం బులు 

కలవు. . క్రమముగ నుడావారణములు. 

ఉదా! (౧). ఈమెముఖము కళంకర హిత మైనయపర . 

చందు (డు, as) 

| ఉదా (౨). ఈపె పాలసము ద్ర మునందు6బుట్టనియ పర లక్ష్మీ, 

ఉదా; (3). ఈకత౭డు శెండవయింద్రుడు. 

౬. పరిణామాలంకారము $ లక్ష ? ఎందు వినయి( ఉపమా 
వినయగ( ఉపమేయ )స్వరూపమును 

బొందియే ,ప ప్రక్మతోవయోగి . యగునో యది “పరిణామాలం కారము, 

ఉడా |! ప్రసన్నములైన చ త్రకమలములతో ' నీశుడు 

నన్ను ( జామాత! 

ఇందు6 జూచునది కమలము. కాని డానికి జూచుసామర్థ్య . 

ము లేదు, కావున నది చూచుసామగ్గ ర్వ శముగల చేత ముగా6ం. బిగ 

మించే నని యర్థము. ఉపమానమైన “మలమానకు6 "పృస్తుతప్ర పృయోజ 

కత్వము (చూచుక్రి య స్వతంత్ర ముగా లేదు? ఉపమేయ 

(శేత్త ) తూాపముగచే యున్నది. 

“రూపకము నందు. . ఉపమాచా'్లేదము. ఊప-మేయమందుం 

జెప్పంబడును 3 6 పరిణామము నందు ఉప మేయా భేదము. ఉపమానము 

నందు6 జెప్పంబడును*. ఇదియే శెంటికిని "భేదము, ఎచ్చట నుపమానము 

ప్రకృత కార్యో 

పయోగిత్వ ముండునో యది యాపక'మే యని యెటుంగునది, 



_కొందయమతేమున ఈయలంకారము ఫ్యతేం త్రయ కాదు, రూప 
ప,కరణము,  కాంతీర్చత మే (చూడుడు రసగంగాధరమ్ము పరిణామ ప్ర, 

మమ్మటుం డీయలం కారమును జెప్ప లేదు, సామానాధికరణ్యవై యధికర ' 
ణ్యములచే నిది ద్వివిధము, 

౭, సం'దేహాలంకారము స. లకు, ; 

యని కలిగనసమబల మైన సంశయమునకు “సందే జేజబోలంకార * మని 

"మనిరి, 

ఉదా 1 రశాశేందుబింబ పెరూ రాజీవమో మించు 

. _టద్దమో లేక నెముద్దు మొగ'మె - న్ (పిల్ల ). 

ఇయ్యది కద్ధ నిశ్చయగర ణ నిశ్చయాంత యిని , మూండువిధ : 
. “ములు, ఎని ఈయేబకి నది శుద్ధ. మిగిలినవానికి నుదాహాక ణములు ; 

ఉదా! క్రిరామనికరీష కాత. జూచి యరణ్యవాసు లివి. 

మగకతముణుల, యమునయా: యేమి * కాదు 5 అది జలనుయము. 

ప్రృభయా యేమి * కాదు; ' డాని కింత మాధుర్య మెక్క డిది? అని 
ఇెపళయ్య్రస్తు సు లయిరీ ___ (5 “గం ). 

' ఇయ్యది. 'నిక్చయగర్శం 

ఊదా; ఇవి కల్పవృక మంజరులతో ౬ గట్టయిడి న 

లయిన చింతానమణిన్ఫూ ర్తులా * లేక 

_క్షొంతనేవు సందేహించి తుద. కవి కాకరీయ ప్రశ 

ప్రధానము లయిన కటారక్షుము లని నిశ్చయించిరి. రా(ప్ర ప, పు. 

ఇది నైతి నిళ్చియాంత నంగ హమ. 

ఖ్రాంతిమదలంకారము లక్ష! సౌద్భక్యే మువలన నొక. 
వస్తువును జూచి ద్ మజేయొకవ స్తువుగా ట్రైమించుట ఖే ్ రాంతిమంతము ), 0 

ఉడా | పద్మ మను భ్యాంతిచేత. నీమె 

తుమ్మెదలు ముసరుచున్న వి. 

శా 

ఈ సాదృశ్యము కవిసమ్థకస్తాదృళ్యముగ నుండవలెను లేదా. 
ముత్యపుంజుప్పను చూచి ఐండి యని శ్ర మపడుటయు శ ట్రా ంతిమంతే 3 a 

వుగును,. సం దేహామునంభు నిదియా “యదియా యన్న సరశయ ముం 

డును ; ఇందు. భ్రాంతి తప్ప నిది యన్యపస్తు వై యుండనోప్ర నన్న 

సంశయ మే కలుగదు, ఇదయే వీనికి' భేదము, రూపకమందును. నిందు. 
.. వలె నుపమేయమందు నుపమానారోప' ముండును. కాని యచ్చట నది. 

బుద్ధిప్రూర్వకము ( ఆవార్యము 1/. ఇందు అజ్ఞానజన్యము. (అశాహా 

ర్యము), 

కా ఊఉ ల్లేఖాలం కారము లక్ష: ఓకవస్తువు నిమి త్తవళంబున | 
'జేపు వేబుజనులచే జేజుజేబువిధం బుగ గ హింపయి'జెనేని ¢ యుశ్రేఖ” | 

నునన, | 

వివయినిజయములకుయ |" 

(ఉపమానో ప వమేయములకుం గల సాద్భృళ్యమువలన నిదియా యదియా 

హోర. 
ములా *. లేక కామశేనువుయొక్క_ పాలరాసులా.? లే ఉజ్ఞ్వలతరము :; 

సుధారసకల్లోలములా % అని. 

తాపరు ద్రుని నత | 

| మాన) గకములైన 
(ఆమేరకు) అప ప్రకృక మగ ( ఉపమానయుగ) సంభావించుట 

ముఖముచుటును ' 
ళల 

కోరములు 

"ఉదా? రాజు. లరదజును ' లక్షీనివాసగృహ - మనీయు, 
ళత్రువర్షము పరా కృమాతిశయమునక్రు గని యనియు, విద్వాంసులు 

విద్యావిలాసవై భవః మనియు శ్రీ కాకతీందృనగరమును (ఏకశిలా 
నగరమును) స్తు సుతింతురు ా (వం రు. 

"౧౦. అపహ్నాత్యలం కారము: — లక్ష: విప యమును (ఉప 

మేయమును ) ని చేధించుచు సామ్యము చే దానియందు మటీయొకవస్తు 

| వును (వివయిని లేక ఉప పమానమును ) ఆరోపించుట * అపహ్ను తి”. 
జన, దీనినే భౌమువోది్రాయ్వలును జగన్నాథు6డును 6 ససం దేహ | . 

ఉదా ; ఇది ముఖము కాదు, చందృబిం బము, 

ఇది మూ౭డువిథములు : ౧. నిషేధించి ఆరోపించుట, ౨. 
| ఆరోపించి నిషేధించుట్క 3. ఛబము (నెపము) మొదలయిన క్ష 

ములచే నిషేధము స్ఫురించుట. 

ఉదా: (౧). ఇది దుందుఖిన్వని 'కాద్యు త్రిపురములను 
జయించిన రుద్రుని కల్చాంతే పుడక్క_ యొక్క్కర వము ఆ ( చః రు. 

“ఉదా; (౨). ఇని ఉప్పొంగిన నాబ్రుసము ద్క ఘుల కలకలము 

గాని సె చె న్యరవము "కాదు ___ (వ. రు) 

ఉదా? (3). ప్రతాపరుద్రు6 “డనునెపమున చ్చు స్వయముగ 

రుద్రు-జే భూలోకమును పాలించుచున్నా (డు; లేనియెడల నాతడు 

వ 2 చూచినంతమా, త్రయున శత్రు పురము లెట్లు భస్మ ములగును ప చేర్చు: 

_ నిషేధము యు క్రిచేత సాధింపంబడినయెడల నది 
పహ్ను తి యనిపించుకొనును, చి 

హేత్వ 

3 వ ఉదాహరణ మిట్టిదెయే. 

“ '౧ది. ఉత్ పే డ్రేవాలంకారము 5. లక్ష ః "అ త్రకృక (ఉప 

గుణ, కియాదులసంబంభముచే , ప్కకృతేమును 

“ఉకొడే కు " 

ఉదా! ఈ చీకటిని ' జక ర్రకాకియుక్ర్క విరహాన్నినుండి 
పుట్టి కినపాగ యని తేలంచెదను -_ న (చంద్రా, ). 

ఇచ్చట జీక్షటి ప ప్రస్తుతము . (వీవయము } : పాగ అస్తు 
తీయు (వివయి ), నీలము? నుండుట, దృష్టి ప్ర ,తిరోభకముగ నుండుట 
అప్కస్తుకినుయిన పొగయొక్క_ధర్మ ములు, ఈధర్మ ములు సృస్తుతము 

నందు (వివయమందు చీకటియందు) నున్నవి. కావున ప్రస్తుతము 
(చీకటి ) అప్ప పృ స్తుతముగ (పొగగ ) సంభావీంపయుడీనది. 

అధ్యవసాయము :_ అభేద ప్రా హ్రైధాశ్యాలంకార ములలో రూప 
కాదు. లారోపగర్భము. అనియు ఉత్ ప్రే మొతిశయోక్తు లధ్యవసాయ. 
గర్భము లనియు 6 అలంకార సర్వస్య కొర మత్తేము, విషయమును 

((ఊపమేయమును ). దిగ మ్రింగుటచే వివయికిని ( ఉప మౌ నమునకోను ) 
దానికిని గలీగెన అ భేదప్ర, ప,తిప తియే. అధ్యవస్తాయము , (అ. స ): 
అభిన్నముగం బ్రతిభాసిసుట అధ్యవసాయము (వీకావలి ). 1. సిద్ధ 
మనియు. సాధ్య మనీయు ' నిది. కెండువిధముతీ, ' ఎచ్చట. విహయి 



అీలంకొలములు 

యుక్కో_ యసత్య ప్రతీతి కలదో యది సాధ్యము. ఎచ్చట నిజముగ 
అసత్య మైన విపయి (అషప్ప స్తుతము ) సత్యముగ పృతీతించునో 

(ఈ హోంచునో) యది సిద్ధము. మొదటివి అతికమయో క్యలంకారము 

నందును రెండ వది ఊత్ పే ఢ్రునాలం కారమునందును కానవచ్చును. 

ఉపమానము ప్రసిద్ధ మెనది యగు సని యది యుపమానాలం 

కార మనియు అట్లుగాక యది య ప,సిదమ్ము కవికల్సీతము అగునేని 
Jo | 

యాత్ పేక. యనియు ప్రతాసరుద్రీయకారాదుల యభి ప్రాయము, 

. (అ) ఉత్ ప్రేక్ష వాచ్య యనియు, గమ్య ( ప్రతీయమాన ) 

యనియు కెందుతెఆం సలు, ఉత్ సే చేతా వాచకము లయిన అటూల్మూ. 

పోలె, తీలంచెద్క ఒకోొ లోనగు పదములం వాక్య మునందుం బ్రైయా 

గింప౭బడినపక్షుమున వాచ్యోత్ శే శుయుు లేనియెడల గమ్యోక్ చ్రే 

కురు నగును, 

(ఆ) ఉత్ పె పేక, స్వరూప, “కూతు, 

మూండువిధములు, ప్రకృత మే యప 

ఫలోత్ సే సన్న లని 

యందురు, పెని ఈయంబకినది దీనికీ యుదాహరణము, 

హేతువు కానిదానిని హేతువుగ గ్రహించుట హేతూత్ 

ప్రేమ. 
ఉదా | కమలీనీసంతాపముచేతను. జం చుడు క్షుయించు 

చున్నాడు. 

ఇచ్చటం జంది ద్రకళొకయమునకుం గమలినీసంతొపము. కార 
ణము శాక పోయినను కారణముగ( 'జెప్పయుడినది. 

ఫలము కానిదా నిని ఫలముగా జెప్పిన ఫలోత్ శ్రే క యగును. 

ఊదా $= _ నూర్యుండు తనరభమునకుః బూన్చ (బడిన ముస సలీ. 

గజ్జ ములను మార్చుటకాయేమి, గుజ్జముల పుట్టినిల్ల యిన ఊ _్రరదిక్కు.. 

నకం బోయెను (అ. సు. 

. సూర్యుల. డు త్తర దిక్కు. న కు6 బోయినయా్జేశేము సజ్జ ములను - 

మార్చుటకు “గాదు, అయినను అది ఫలముగ. రీ తపణుడీనందున. 

ఫలాోత్ ప్రే, కం 

(ఇ) ఈ యలంకారము నురల జాలి క్రి యాసణ బ్రశ్యశేచ 

ములచే నాల్డు విధములు, 

ఉదా: (౧) శివునిజటలలో.:. నున్నచంద్రుండు మ గాను 

చేత6 బృతిదినమును తడుప(బడిన మయూంకుడులోనుండి _ పెకి లేచిన 

తెల్ల నిమొలకవలె నున్నాండు — (అ, "సృ. 

ఇందు నప ప్రకృత మె మిన * మొలక? యను, జాతి ప పృకృ్ళృఠ మైన 

చం ద్ర నియందు నధ్యవసింప(బడినది, కావున నిదె. జాళ్యుల్ చే కు. 

ఉదా: (౨). చీకటి తనఅవయవములను ఫూ వూయుచున్నట్టున్న దె 

ఆకాశము కాటుకను కరియుచున్నట్టున్నది. ఆ “(మృచ్ళకటికమ ), 

పృకృ్ళతేముగ ( ఉపహానహాప 

ముగ) జెప్పంబకియెనేని స్వరూ పోత్ శ్ర్రేకు, దీనిచే వస్తూత్ క్రేకు. 

గ్ 

కార 

ఇచ్చట _బ్రైక్ళత ము తమో 

వ్యాపనక్కియ అనగా? జీకట్లు శృమట ; ప్రూయుట  కురియుట 

ఇది గాభాంధ కారవర్ల నము, 

ఉడా : (3). నీకాలీనుండి యూడిపడ్కి నీ చరణకమలవియోగ 
దుఃఖముచేత6 గాంబోలు. మానము ధరించినయంచ్కా నీకొజకు చేను 
నిదకుచుండంగ చాక దొరకిన స్ట మిచె (రఘు ): 

ఇది విమాన మెక్కి మరల నయోధ్యక య బోవునపుడు 
రాముండు నీతతోం జెప్పినమాట, ఇందు అంచెకు లేనట్టిదుఃఖమ్మూ 

మౌనము అనుగుణములు వెప్పంబడినవి కావున గుణోత్ పే సేతు. 

' ఊదా: (ర). కలిందపర్వతముననుండి ప్రయాగవజకు నెవ్వరి 
చేతనో యొకయగ డ్త (తువ్వంబ డెను, ఇందు నడుగం టనినీలవర్లము గల 
యాకాళ మున్న దని తలంచెదను (ర, గం), 

ఇచ్చట నీలత్వదిర్ధ త్వ నిమి ప్రక మెన ఆకాశ తాదాత్మ్య 

మున్నందున ఉక్ ప్రైక్కు రూపములేని ఆకాశమును స్వరూపాత్తక 

ముగం : జెప్పుటచే ద్రృవ్యోత్ ద్రేక.. 

(ఈ) పైని చెప్పంబడిన యుదాహరణములన్ని యు భావరూప 

ములయినవి, వాని కన్నిటికిని అభావరాపములుకూడం జెప్పవచ్చును, 
ఒక్కు_దాని నీ కి ౦వ నిచ్చెదను; మీగిలీనవా"ని నూహించుకొ నవలయును, 

ఉదా; సకలకుతి త్రియళలోక ముయొక్క య భావము మూ ర్ 

భవించిన దన్నట్టు పరశురాముడు వెల సెను, 

ఇక ఇది జాత్య భావ త్ ప్రే ప్కెకు, ఇట్లు గుణక్కియావ_స్త ్వభావముం 

'డెల్పునుగాహరణము లూహిరచుకొ నునది. 

(ఈ) ఉపా క్తనిమిత్త మనియు, ' అనుపా త్తనిమి త్త మనియు 
మరల శెండువిధములు, : 

ఇట్లీ యలంకార మేకవిధముల వి భౌగింహంబడినది, -పెఖేదము 
లన్నియు 'నొకదానితో మజియొకటి కలసి ౧౮౮ భేదము లయినవి, 

ఆ వివర మో" క్రి ౦ద6 జాపయిడినది, 

" వాచ్యోత్ కేకు. 
| 

TT ॥ 1 | | 

రా 

భావ అభావ. ఈ 9ళ6౨=౮ా 
| . 

1 జు 

గుణనిమి తము శ్రీయానిమి తము ౮KXK౨5=౧౬ 

న్ 1 
ఉపా త్తమ అనుపాత్తము ౧౬ )ఏగ౨= 9౨ 
nee 
| | 

స్వరూప మాత్రు ఫల వెలిఏ ౯౬ 



రోణార 

ఇందు సలసంకోచముచే ఒకకశులోని మొదటి భీదమునకు6 గల 

విభేదములుమా క్ర ము చూపంబడినవి. ఆకతులోని మిగిలినభేదవము లకును 

అట్టివి'ఛేదము లే కల వని యెటుంగునది, “జాతి”  యనుదానిని 

6 భూవాభావ ములుగ విభజంచితిమి, అౌ్టే ఆకతులోని క క్రి యా 

గణ, ప ద్రవ్యము ిలకుయగకాడ నీశండు భేదములును కలవని యెటుంసునది. 

ప్రతీయమానోత్ ప్రే, క 

| 
నా 
గ (క్రియా గుణ దృవ్య = ౪ 

| | 
స్వరూప హౌతు భల ౪౫x౩3 =౧౨ 

| 
| 

భావ అభావ ౧౨ ఏ(€౨.౨= ౨౦ 

|] 
గుణ (కా ౨ ౨ = = ర౮ 

ఇట్లు వాచ్యోత్ ప్రే కలం ౯౬ ను ప పృతీయమానోత్ సే కులం 

కోరా యుల గలసీ ౧రీర భేడములు. కలవు. లమ చాణ్యా శేదయలలో 

నీక్సి కి ందం జూపంబకిన జ మా త్ ము భారుత్వోము కలవి యని విద్యా 

నాసుని యభ్ ప్రొ పొయము, 

వాచ్య 

_ | 
శ ll 

జాతి (క్రియా నుణ. దృవ్య 

| 
స్వరూప -హొతు ఫల 

| 
| | | | 

భావ అభావ ' భాన అభావ భావ అభావ 

1 11 TFL LT 
LITTLE TI 
ఖం కొం భ్ Co క? ge wR 

భట TG 3% 3 ge Fe 
bes ae Y 9% 5 వో పై 
డ్ర్ క రి ల్ 2&4 ఫె ర్ట ర్జు ల్ la ple lap lag ర Ta 
la కీ ba లై | భ్ 66 లై ba 5 ర్టా a 

| 
౧. సణనిమిత్త ౨. | క్కియానిమి త్తే 

లో గుణనిమిత ౫ క్రియానిమికత్త 

అలంకారములు 

ఇట్లాక్క 6 బాత్రి ఏలో ౧ర భేదములు, అరే క్రి కయాగుణ 

ద్రవ వ్యములలోను కలవు, కావున మొత్తము ౧౪ 6 = m4 

ఈ యలంకారలకు ఇమునుగుణీంచి హ్రానీనులకు నర్వావీనుల 

కును జాల మత భేదములు కలవు. “విసయియొక_ య భదసం'సర్హము 

వలనే ఉత్ ప్రేకులంకారము సిద్ధించును; వేటుసంబంధమువలన సిద్ధిం 

పదు అని. ప్రావీనులసిద్ధాంతము. 6 'భేదాదిసంసర్టము చేత గూడ నీ 

యలం కారము కావచ్చు” సని నవీనులసిద్ధాంతేము, ఇందునుగుటించి 

యధికము తెలిసికొన(గోరువారు. రసగంగాధరమ్ము 

భము అను, గ (గ్రంథములలో ఉత్ ప్రే మ్, 

అలంకారకొస్తు 

కరణమును జొడనగను. 

౧౨. అతిశచయో క్ష శ్రలంకారము ;-ా లక్ష: లోక సిద్ధ మె 

యున్నవస్తువుయొక్క్ల స్ట్తిని ఆతి క్కమించి చెప్పుట * ఆతిశయా క్రి 0 

యన(బకును, కవిప్రాశోకియే దీనికి జీవితము. 

ఆదా : ఈప్రర మునందలి మేడలు మి న్నృంటియాన్న వి, 

6 వివయి చే పిపయము క ప్పంబడుట యతిశమో_క్లియనియం( 

జెప్పంబడియున్నది — ( చూడుండు ర, గం ): 

ఈయలం కార మాబుపిధములు £ ౧. . భేద మున్న చోట న భేద 

ముగను్కు, ౨. అభేద మున్న చోట భేదముగనుు 3. సంబంగ మున్న 

చోట సంబంధము లేనట్టును, రో, సంబంధము లేనిచోట సంబంధ 

[మున్నట్లును ౫, కాౌర్యకారణములC దల కి _క్కందుగను వరి ర్రంచుట్క ౬ 

జక యర్గమును ఆరోపించి మబేయొకయర్థమను కల్పించుట. 

ఉదా (0). జలము శేనిచోటం గమలము, దానియందు శెండు 

నల్ల గల్వలు, ఇ వన్నియు నొకబం గారుతీగ కుండుటయు, నాతీగయు 

సుకుమార సుందరిగ నుండుట _ ఏమి యూయాుశ్చాతీపరంపర | 

ఇందు వాక స్రీయెక్క. ముఖము కనులు, శరీరము అనునవి 
పద్మము నల్ల గలువలు బంగారుతీగ యను ఉపమానములచేత నే సూచిం 

పంపెడినవి ముఖప _ద్దములకునుు కనులకు నల్ల గలువలకును, శరీరమునకు 

బంగారుతీ నకును ఛ్ మున్నను ఇచ్చట "నశేదము చూపంబడినది. 

దీనిశే 0 రూప పకాతిశయోశ*క్తి * యందురు. 

ఉదా: (౨). లోకకల్యాణ మయ మైన యా సంభానణ 

విభమే వేటు 3 ఏమో కాని యామాటలఫొంక'మే వేలు చేయుపని 

లోకో త్తరము ఆకృతియా అ ర్హహృద్యము 5 విద్యావంతులనరిత మే 

వేణు (ర, గల). 

విద్యావంతులుగూడ నితరమానవులవంటివాశే. కావున మానవ 

వ్యవహార సం భవ కాదిక ములలో వారికి నితరులకు భేదము లేకపోయి 

నన్కు విద్యావంతుల యుత్క_ క్లార్హ మై యిచ్చట వారి ఆకారసంభావ 
వ థిజా | 

కశాదులకున్కు ఇతరుల యాకారాదిసం ఫామళాదులకును "భేదము 

2 | కల్పింపయుడినదె. ఇది... భేదకాతిశయో క్రి ౨, 



అలంకారములు : రకా 

ణాదాః (3). నేదాభ్యా సజకు(డును, ముదు'స* వాండును అగు 
బ్రహాదేవుం డిట్టిచక్క_ (దనము నిర్మింప లేండు ఎ (వికృమోర్వ్ర). 

అందజను హాయే. సృజించును. కావున నిచ్చట సంబంధ 

మున్నను అసంబంధము చెప్పబడినది. ఇదియే *అసంబంధాతిశయో క్రి. 

ఊదా: (రో). ఈపురి మేడలు మి న్నంటి యుండుటచేే సురొం 

గనలువచ్చి ఫురాంగనలవాయనముల. గొందురు.___(శివత _త్వీసుధానిధి, 

లేని సంబంధ ముచ్చట. గల్పింప(బ కి నది, కావున “ సంబంధాతి 
శయో క్తి 

సాదా: (౫). మొదటనే శత్రువులప్రాణములు. శరీరముననుం డి 
ఇఎఇదడలెను, తరువాత నే యా రాజుయొక్క_ యమ్సలపొాదినుండి బాణములు 

చఇెడను. 

ఇందు. గార్య మైన ప్రాణవిమో దనము, దాని కారణమైన 

చాిగవిమోచనమునక 0 మొ6 బూర్వము. జరగినట్లు వర్శింపంబడినదెః 

కార్య కారణము లేక కాలమందు జరగినట్లు వర్శింపంబడినను ఈ 

యలంకార మగును, 

ఉదా: (౬). రాకా-చం ద్రుండు కళంకమును వదలెనేని ఈ 

కామినీముఖమునకు సాటి: యసఖ (చంద్రా). 

“సని” మొదలగుపదములచేత నొకయర్థమును ఆరోపించి 

మ తీయొకయర్థమును కల్పించుటకు నిది యుదాహరణకు. 

౧౩. శుల్యయోగితాలంకారము :-- ప్రకృతములకు | 
మాత్రము గాని అప్రృకృతములకమ్మాత్తము. గాని గుణ్యక్రి, యాది 
దూప మీన ఏకభర్తాన్వయము “ తుల్యయోగత ౩. ఇందు 'చొపమ్యము 

గమ్యము, | 

ఉడా: (౧) చంద్రోదయమువలనం జోరుల ముఖములును 
తొనురపున్సుములును ముకుళితయు లాయొను ___(కువలు, 

ఇందలి * చోరులముఖములు % -% తామర ప్రువ్పములు ” ఈ 

రెండును సృక్ళతే ములు, వర్శి ంప(దలం దినవివయములు. వీనికి ముకు 

శన క్కియచే చేకాన్వయము సంభ ఏం చెను. : 

ఉఊదావ (౨) అమృతే మును; చం ద్రబింబయున, పద్మమును నీ 

ముఖమునకు నెదుట నిలువలేక ప ప్రృతిహతము అయ్యెను, 

౧౦. దీపకాలంకారము :. లా లక్ష్? ప పృక్ళతములకును, ఆ ద్ర 

కృత ములకును ఒక్క సాధార అధర్మ ముచే నన్వయముకలిగిన నది “దీప 

కము”. ఇందును జ“పమ్యము గమ్య మే. 

ఉడా: (౧) సుజనులు పరోప కారమును శూరులు శస్త్ర 

మును, కృృపణులు ధనమును కులసతులు' వినయమును దట్రాకాంత 

మందుగూడ వదలరు --- (ర. గం. oo 

ఇందు రాజుయొక్క. పరోప కారవర్డ నము ప్రస్తుతము. దీనికిని, 

శ్లకరవాక్యయల కన్నిటికిని ఒక్క కే క్రి క య కలదు, షే కర్త 

 యొక్క_డును క్రియ లశేకములును ఉన్నయెడల కారకదీపక మని 
పించుకొనును. . 

కారకదీపకము 2. ఉదా: (౨). రాజూ! ధన మొసంగు 

టకునుు యశేస్సును సంపాదించుటకును నీవు మిక్కిలి నిపుణుండవు----- 

(ర గం, 

ఇందు ధన మొసంగుట్క తన్ను రక్షించుట ప కృతవివుంయ 
ఇ ఎనంలుా ల 

ములు మిగిలిన క్కి య ల్మపృక్ళతములు., 

౧౫. ప్రతివన్తూపమాలంకారము: _- లకు; ఉపమానోప మేయ 

ములకు గల యొక్క సమానధర్మ్మ మునే ( ఉపమానోప మేయరూపము 
లయిన) వేఅువేటు వాక్య ములయందు వేబువేలుశబ్ద ముల చేత ( జెప్పిన. 

6 (బ్రృతినన్తూపమ ఏ) యగును, 

ఇం దౌపమ్యము. (పోలిక) గమ్యము, ఆర్థి. తాత్పర్యము 
వలన చెలిసిక్రా నందగినది ; ; కాని యాపమలోవలె *. వణ  మొనలయిన 

త్ర 

ఉదా : గొప్పయా దేశములు గలసజ్జనులకు నాపక్తు సంభ 

వించినను వారు ప్రారష్టము చూపని యౌ దార్య ము ఛే వ్యాపింకుం 

జేయుదురు. తన్ను నిప్పంటుకొనినను. కృష్ణ చందనయు లోకోత్తర 

మైనపరీమళ మును చుట్టును (స్క కటించును — (5 గం). 

౦దు * వా వింపంేయుట 6 పకటించుటి యను ఖిన 
ఇ థి హం లు 

పదములచే వస్తుప్కతివస్తుభౌవమును జెందిన యొకసమాననర్మ ేం 

చెప్పయుడినది.. 

దీనిని వై ధర్య్యరూపముగ6 గూడం జెప్పవచ్చును, 

ఉదా: పండికులకష్ట్రము పండితులకే తెలీయును, చసన 

వేదనను నొడ్రా లే మెజుంగును * 

౧౬. దృహ్రైంతాలంకారను :_ లక్ష : ఉఊపమానోప చేమ 

వాక్యములందు ఖ్న్న ధర్మ ములు బింబ పృతిబింబఫావమున సమానభర్శ 

| త్వమును 'జెందియున్న యెడల * దృష్టాంతాలంకారము ౫. 

ఉదా: సక్స్పురుషుం డెవ్వరును కోరకయే. తనంతట తాను 

లోకమునకు 'మేలు చేసి యందజను సంతోషింపంజేయును. నల్ల గలం 

వలగుంపును వికసింపంజేయు మని చంద్రుని నెవ్వరు కోరిరి 2__..... 
(ర. గం). 5 

ఈ యుదాహరణమునందు క సంతోషింపంజేయుట ఈ మిక 

సింపంజేయుట ” యనునవి ధర్మ ములు, పీనియందు బవిెంబప,తివింబ 
wy 

భావము కలదు, 

'దీనికిని ప్రతివస్తూప పమకును భేద మే. మన, ప్ర 

యందు సాభార ణధర్భ యు వస్తు పృతినస్తు భావమును జెందియుండును* 

ఇందు బింబ ప్ర తిబింబభావమును జెందియుండును. ఒకయర్థమును రెండు 
' | భిన్నశబ్దములభేం కెష్పుట వస్తుప్రతివస్తు స్తుభావము. సహజము ఖన్న్టము 

కు తివస్తూ కవు 



రో౯ా= 

లయినన్కు సాచ్భళ్యముచే నఖిన్నములుగను చేటువేటుగను చెప్పుట | 
బింబ పృతిబింబభావము, సృతినన్తూపమయందు నర్మ మొక్క_టిద 
నిన్న శేబ్దములచే. జెప్పంబడును, దృష్టాంతమునందు సదృశము లయిన 
కెండుభర్శము లుండును. దీపకమునందున్యు తుల్యయోగిత యందును 

సమానథర్శ మొక్క_చాక్యమునం దే యుండును, దృష్టాంతేమందును 
ప్కతివన్తూపమయందును రండు నొ క్యములందు చెప్పబడును, ఇదియు 

సాధర్శషనై ధర ర్మష్చములచే. జెప్పంబడును. 

౧లి, నిదర్శ నాలంకారము: —_ లక్ష; ( ప్రకృతాప్ర, ప కృతము 

లను) కెండు అర్హములకు నెక్యమ ఇెప్పయిడి, అన్వయలో పముచే 

నామొక్యము సాదృశ్యముగ( (బింబ పృతిబింబభావముగ ) బరిణమిం చె 

చేని యది “ నిదర్శన *. 
య 

ఊఆదొ: (౧). ఓ మదచాంతక! అంతరాత్మ లోల (బకాళించు 

చున్న యసంతుండవైన నిన్ను తీర్థ ములందు ఇెదకునజ్డులు కంఠమధ్య 

భాగమున చెలుంగుచున్న చింతామణిని మజుచి దుములాే ఇదకు 

వారే! (ర. గం). 

ఇచ్చట తీర్థ ములు. తిరుగువారు దుమ్ములో చెదకువారు నొక్కే 

యన్నయెడల నన్వయము పొసంగదు. కావున శివుని! దీర్ణములందు 

జదకట్క మెశలోని చింతామణిని దుములో ఇవకటవంటిది అని 

సాదృశ్యము 'లేలుచున్నది, ఇన యేకవాక్యనళ. 

ఈదాః (౨). జగదంత రాత్తవై న ఓచంద్ర, శేఖరా 1! ఇతర దేవత 

లతో నీవు సమానుండ వని యేయజ్ఞులు చెప్పుదురోో వారు పారము 

లేని యాకాశమును గవాతుమఘయునందు నిమిడియున్న యంతరాళములతో 

రి ———_— Uy ద్చీల్ర వోల్చరు ర ఇది భిన్న వాక్యగళ (ర, గం ): 

సె ఇెండు ఉచాహరణములకును వాక్యార్థ నిదర్శన యని పేరు, 

_ ఉపమేయవాక్యార్గమునకును ఉపమాన వాక్యార్థమునకును 

అ భేదమును ప్రతిపాదెంచునపుడు అభేద మసంభవము గాన్ పర్యవ 

సానమునందు బింబ పృతిబింబభా వరూప మెన సాదృశ్య మేర్పణును, 

దానినే నాక్యార్గనిదర్శన, లేక వాక్యార్థవృ త్తి దర్శన యందురు. 

పె కండు ఊ చకార: ములు నట్టివి, 

ఇక నుపమేయమునందు నుపమౌ నధర్శ్య సంబంధము. చెప్పిన 

చోట నుపమానభరసంబంఛ ముప చుయమునకు నసంభవము గనుక, 

ఆధర్హ్యమునకు సదృశ మైన ధర్మ ముప మేయమునందు నున్న దని పర్య 

వసానము శేలును. దానిని పదార్థనిదర్శున్న లేక ప డార్థవృ త్తినిదర్శన | 

యందురు. . 

ఉదా: (3). నీచే తృములు నల్ల గలువలలీలను చాల్పును.. 

. 6 వీల) ఈఊపమానమెన నల్ల గలుపలధర ము. వానిలీల కను లెట్లు 

డాల్పంలవు డి కాన్రన నల్ల గలువల లీలవం టిలీలను నే త్సేమలు తాల్చు 

చున్న వని యర్థము. 

అలంకారములు 

ఇదివలకో నిచ్చిన రెండువిధము లై న నిదర్శనలలాగో ను ఉపమా 

'నోపమేయ ములకు అసంభవద్ధర్మము నారోపించుటర్ము నిదర్శనగం 

జెప్పంబడినది. ఇది మమ్మట విద్యానాథ జగ న్నా థాదులనుత ము, 

అలంకార సర్వస్వ కారునిమతమున ఆరోపింపంబడిన ధర్మము . 

సంభవము. గాని అసంభవము గాని నిదర్శన యగును, 

కాని యూలక్షణము నంగీకరించినయెడల దీనికి 

యో క్త ్యదులందు నతి వ్యా_పి 

యున్నాడు, 

రూపకాతిళ 

ఫ్ కల్లు నని రసగంగాఛర కారుడు చెప్పీ 

ఈయలంకారమునందును, దృష్రైాంతమందును. బింబ ప్రతిబింబ 

భావము కలదు. వీని *శ్రీమి భేన మని చదువరులకు సంశయము కలుగ 
వచ్చును, నిదర్శస యందలి ఉపమానోపమేయము లై న రెండువాక్యము 
లును సా"పేీక్షములు, ఒకదానికి నుటీయొకదానితో నన్వయ సంబం 
ధము కలదు. దృష్రాంతనులోని యా రెండువాక్యములును నిర 

ఇ 

క్సేక్స్షు ములు, . 

ఒక వస్తువునందు గానవచ్చెడివ్యాపార మును జూచి, దానికార 
ణమును దెలీసికొొనిి ఆకారణము కలీగినచోటసయిత మాకార్య మెన 
వ్యాపారము కలుగు నని చెప్పుట. ¢ నిదర్శన * యని వామ నాచార్య 

ముతోము, 

ఉడా : (క్రొ, సంపదలకు ఫలము ఇెలీకాండ్ర, నాదరించుటయే 
' యని తెలుపుచు సూర్యుండు తా నుదయించుచుండంగాచే. పద్మను 
లకు స లక్షీ నిచ్చును, 

౧౮« వ్యతిరేకాలం కారము 3 లకీ ః _ గుణవిశేవమువేత 
నుప మేయ ముపనూనముకం "బె చెక్కు_పది యని చెప్పిన 6 వ్యతి లేకము గ 

ఉదా : అతితీఠ్టమయిన . బాణఘాతము. సాదయమును 
కుణకాలమే వేధించును 3 పరువవచన మనెడి బల్లైెయుపోటు మన 
స్ఫును చిరకాలము బాధించును, 

ఈ యలంకార ముపమేయగతోత్క_ర్ష తచేకను . ఉపమాన 
_గతాపకర్ట తచేతన్క ఈశంటిచేతను ఒకటియు. జెప్పకుండయగను' 
చెప్పవచ్చును. కాన నాల్హు భేదములు కలిగెను, ఇం దొొకొ్క_క్క..టి 

ఆర్ధ శాతాకీ, ప్పశేదములచే( బండ్రెం డయ్యె, ఇవియు శి పాశ్ శ్రి వ్ర భేదం 

బుసీచే నిరువదినాల్లు, ఉచావారణము బూహీంపనసను=(కా. చః 

ఉపమేయమును ఉఊపమానముకంతు నెక్కు_వగ వర్ణించిన 6 

గూడ వ్యతిరేకాలం కార మగు నని అలం కార సర్వస్వ కారుని యి ప్రా 

యము, కాని కావ్య ప్రకాళకారు? డామతీమును ఖండిం చెను, 

౧౯ సహో _క్త్యలంకారము వలువా. లక్ష, ? థ్ శెండు ప ప కృతము 

లలో నొకచానికి నన్వయింప వలసినపదము సహార్థబలము చేత. ఇంటికి. 

నన్వయించినచో ' 4 సహో కి కిస 

క 1. సంభవతా అసంభవఖావా _వస్తుసంబం ధేన గమ్యుమాన _నూపమ్మ్యం-. నిదర్శనా. 
గా మా 1 అను వాలాను 



అలంకారములు 

ఊదా : అతనిళత్రువులతోయాడ . నతనిక్తీరి దిగంతే నుల యందు || 
బు కంచె (కం 

ఇది కార్యకార ఇ భావచై పరీత్య ము నెడి యత్రికయో కియనియే 

కొొందటమతేము. 

౨౦. వినో క్త ష్రలంకారము 3 లుకు ౩ ఒళ వస్తవు లేమిచే 
ము జీయొకవ స్తువునకు రమ్యత్వము గాని ఆ నమ్యుశ్వము గాని. కలిగిన 
దని చెప్పుట 6 వినో_క్తి క్ 

ఉదా; చం దుకు లేనిర్వాత్సి, 

లేనికావ్యము వ్యర్థములు. జా 

౨౧. సమాసో. _క్యలంకారయు :--- లకు; ఎచ్చట. (బ్రకృతము 

వి శేవణయు క్తముగ6 జెప్పంబడంగాసన్మే చెప్పంబడి ప్పంబడంగా ప్పంబ! డినట్టి యప్రకృతము 

విపూడ వి శేసు౧సామ్యుము వలనే స్ఫురించూనో యది. * సమాసో క్షి), 

ఊదా: ఓగంగ ! నీయొడిలోం గహార్చుండి అతిమధురతర 
మైన పయస్ఫు ద్రావి తాని అభిల క్కేనూ భారమును మజచి నే నెప్పుడు | 
శాశ్వత ముగ నిద్రళోదును * _ (ర. గలు. 

ఇది గం గా దేవియొక్క. ' సుతి. కాని * ఒడిలో. గహూర్చుండుట * 

6 పయస్నును ద్రావుట] అనుపదములవలన గంగ తల్లి మైనట్లును, 

తను కుమూర6 డైనట్లును స్ఫురించుచు న్నది, 

ఈ యలంకారమునందు. (వి కేవణసామ్యము ? ఆలంకార 

కారణము. అది మఘూ6ండువిధములు ; ౧. సాధారణమ్ము' ౨.. భపమ్య 

గర్భము, 3. శ్లిస్టము. మణియు వ్యవహోరసమారోప పమే 'సమాసో కి 

జీవితము, అది నాబ్దుచిధములు : ౧. లౌకెకవస్తువునందు తౌకికవ్యవహోర 

సమారోపము, ౨ 'శాకికవస్తువునందు శ్వాయ్ర్ర యవస్త వ్యవహారసమా 

రోపమ్ము 3. శాదై "తయ వస్తువునందు కౌ _మ్ర్రీయవ్యవహారే సమారోపము; 

ల్ శా స్రీ యవస్తువునందు లౌకికవస్తువ్య చబోరసమాకోపము. ; 

ఉదా: కాకతీళ్వరునియందు సాలంకారయ్సు 'అసద్వర్ష యు, 

సగుణయు, యూ ర సనిర్భర రము నసభారతీ టే వి భా వాగు బరధినిగా నున్నది 

వస్తు వగు భారతికిం 

'జెప్పంబడిన శ్లి శి పవి శేష ఇములచే లౌకిక చా యొ కావ్యవహారము స 

జేయంబడినది. " 

ఇళ్లే, 
కొనునది. 

ఇందు నలం కార శాస్ర్రస సంబం వ మైన 

సు రీ స్సు రప 

న నేకార్థం బులం బ తిపాదించుట J pn క్క 

భూమి నల్ల గలువ, 

- యితర భేదములకు _నుచజాహరణములను ఊహించు 

లే౯౭ 

౨౨. పరికరాలంకారము 3 లకు ః వికశేపణములు సాఖీ 

ప్రాయముగ6 జెప్పంబడినచో 6 ఈ బరికరము ”, 

ఊదా : అంగరాజ ! సేనాపతి! రాజవల్ల భ | ద్రోకాపహోసి ! 

కర్త | ఈదుశ్ళాసనుని ఖీమనేనునివలననుండి కాపాడుము జేణీసం. ), 
ద 

కర్లుని హీళ్లనముచేయుచు నశ్వచ్థాను చెప్పినమాట లివి, 

దుళ్ళాసనునిం గాపాడలేనినీక నీ వి శేమగము లన్నియు వ్యర్థము లని 

; యిచ్చట భావము, 

చినయాము లేనిలక్షీ రసము |! ఈ యలంకారమునందు( (ట్రగృతౌళ్టోప పపాదకంబున్తు చమ 

 శ్మారియునప వ్యంశార్భ ముండును (మాడుండు, పరికరాంకురా 

లం కారము 

౨౩, 'శేసాలంకారము': వా లత; ఒక్క_మాటచే ( శ్ తినే ఏ | 

లీ 

ఉడా! రాజు కఘువలయానందకరుండు. 

“రాజు? అనయా ఆఅండు, చం ద్ర (డు. 6 కువలయ ? మనంగా 

కావునం చె యక్కవాక్యమునకు “శీండు 

భూమికి నానందము కలీిషించువా. "డనియు, చంద్రు డు నల్ల గలువల 

.] కానంచము కలిగించు ననియు రెండర్భ ములు కలుగుచున్నవి, 

ఇయ్యది ౧. శేవల ప్రకృత వివయమ్ము ౨, శేవలా పృకృత వివ 

యము. Er ప పృకృతొషప్క ప కృతే వివయమయు అని మూండువిధములు, 

౧-వ భేడమందు శ్లేవచేం జెప్పంబడిన ెండర్భములును (పృక్ళత వివ 

యములే, అనయా. ఓ చెప్పందలందకొన్న వినయములే, ఊప చేయములే. 

౨-వ “భేదమందు రెండర్భములును అప పృకృతములే, ౩_వ భీదమునందు 

నొక్క_టి ప ప్రకృత ముగు ఇంకొక్క_టి యప సృకృతముగను ఉండును, 

మొదటి "రెండు భేదములందును వి శేవణవి శేహ్యములకు/హాడ రెండ 

ర్ధము లుండును. ' మాండవభేదమునందు. వి శేనణములకుమ్మా తృము 

కెండర్భమ లుండును. 'విశేవ్యయులకు నక్క యర్థ మే యుండును, 

అట్లు గాక విశేన్యవి శేవ.ణములకు శంటికిని కేవ యున్న 

యెడల నది శబ్దశే క్రిమాలధ్వని *. 

ఉదా: (౧) శ్రీ సతీమసోహరుం డసమానవోణవై ర యంధ 
F కకుయకరుండు, విమ. చ్భిరో

హరుండు, దివ్యగోపుం దర్భవ
ిభూరిభూవ 

ణుండుమాధవుండు మమ్ము రశ్షీంచుగాత1
. 

_ ఇచ్చట ఇివశేశవుల నిద్దణిను స్తుతించుట యు్దేశము. ఇట్లు 

ఆంధ్ర, థృభారకమనందు హారినార నాథునకు. సంబండించిన ఆశ్యాసాది 

మం శివపరము 2 శ్రీ సతీదేవికి భర్హఫ మదనవైరి' 

నులక. బత్కి "తెల్ల నిబూడిదచే కో శాత్రుండం, ఉమాధవుండు.. 

అంధకాస సురుని చంపినవాడు చ 

విష్ణుపరము ; లక్ష్మీ ఆ యను డవ వృశకుభ కృ, సాటిలేని చాణాసురునకు వైరి, 
50 ద్రుడు చె. _త్తిమోదంగల. హరుడు, 'చేవత లను పళ్లు 

అంధకు లను యాదవులకు కుయము ( పురము. - ద్వారక ) కట్టించియిచ్చినవాండు,.. శశిమక్ “(చం ద్రనివై రియైన రాహువు) శిరస్సును 

తు ంచినవా(డ్ము దేవుడే న గొల్ల వాక్కు నిర్మ లమైన చై.భవముచే శోభించువాండు, మాధవుండు, ఇందు. మొదటి చివర శబ్దములు సమానార్థక 

యట గనుక “ మాధవ ౫ ఇ * ఉమాధవ ఎ 

కారె. 

ఛభుదములు నిశేన్యమ్యలున ! దీసిక్రొన' నవలెను, 



రారా 

ఆశళ్వాసాంత పద్యములందున్కు. నై హభమందలి పంచనళి యనుపద్యము | 

లందును రాఘవపాండవీయ వాగిశ్చం (దృనలోపాఖ్యా నాద్య నే కార్థ 

కావ్యములందును,: అర్థము లన్నియు బృకృతయులే కనుక నవి శవ 

ప ప్రకృళ శ్లేమ | 'కుదాహర ణములు, 

,ఊదా ; (౨. శరోగృహీతస్టద్యాషలును. స్ఫురత్క ఈకసంపదు 

లను. అగు :. మహాకలమహీభ్ భృత్తుతో నీ కాకతీం ద్రు (డు సమానుడు 

—— - (త రు.) 

ఇందుల బృకృతేము. కాకతీం ద్రు (శు, . కావున శేవే నాత 

నితోం బోల్చంబడిన ₹ండు ఇపమానములును అప ప్రకృతములు, “మహో 

కులమహీభృత్తు” లనంగా నొ ప్పవంశమునందు. బుట్టినరాజులును, ఘన 

మైన కలపర్వతే ములును. ఇది విశేవ్య శ్లేన., “శరోగృహీత సన్నార్గు” | 

లనంగా సజ్జను లవలం బింపవలసీనసదాబారమ లను గారవించు వారును 

నతు తృమార్గమును (ఆకాశమును) తలమింద వహీంచునవి యం, :% 

క్యటకోసం పద యనంగా చెలుంగుచున్న కటక మనునట్టి నగలసంపద 

గలవారును, కొండ నడుమను భాగ్యముచే శోభిల్లుచున్న వియు నని 

యర్థము, ఇ ట్లీవి శేమ్య వి శేవ.ణ౫త మైన యర్గద్వయముచేతే “కాకతి 

రాజ కులీనరాజులతో డను, నలపర్యకములతో డన వోల్చంబడెను, 

స్ఫుర 

ఉదా: (3): “ముక ము న్య్వాగనుశాసనుండు వెలయింపన్-. 2 

'అనుపద్యము ప్ర ప్రుకృతాత్ర ప కృత కేన కుదాహరణము, ఇందు ఆం 

వాజ్బ యవర్షనము. సృక్ళతము, ప్రపంచవర్ల న' మప ప ప్రకృతము. ' 

ఈ మా6ంఢవ భేదమును విద్యానాథ, జగన్నాథాదు లొప్పినను, 

 మమ్మట విద్యానరాదు లాగాప్ప లేదు, వారిమతేమున మొదటిశెండే యో 

యలంకారమునకు భేదములు, 

మరల “శేవ 'శెండువిధయులుం, శబ్దశ్లేన అర్థశ్లేన. ఉద్భట 

రుయ్యకమతం బున శబ్దశేవ. సభంగకము,  అర్ధన్లేష యభంగకము, 

శబ్దము నాక, శ యించునేది శబ్దశ్లేవ, అర్థము నాశ్రయించునది . యరధ్థ 

శేన. శ్వర ప యత్నా దులచేత? గాని శబ్దమును విడంగాట్టుటవలనంగాలీ 

వయ రెండర్భములు బయలు దే"ట్రినీని యది శబ్ద శ్రేవ ( భంగ కేవ ), 

; పదమునకు స్వర'భేదములచే నింద్రునిం జంపువాల 

ఢనియా, ' “నిం ద్రునిచేం జచ్చువా( డనియు కెండర్భము లగును. అది 

శబ్ద శేవ, అల్లే పదమును విణిచిన కెండర్ధము లగునేని, యది “శబ్ద 

శే. 6 పార్వతీపర మేళ్వరా ? అను శబ్దమును 6 పార్వతీప, ర మేళ్వర? 

శబ్దములుగ విటీచి శివశీశవు లని శండవయర్థము వేసిన నది" కబ్బ వేప. 

యగును, శద్దార్థ శ్లేమలు కలిగినచో నుధయఢేవ. యగును, న 

ఈనుతేము కావ్య పృకాశకారు డె డెన ముమటునకు సమ్మతము 

శామాయణార్థమందు విన్ అతనికా (తనె % అని అన్ని 

శెలులసపదమోలు? విడదీసి ' యర్థము . చేయవలెను, . 'భారతార్థమందు 

ఓ వినియత + నిందన్నపెక్' ”. అనీ కొన్ని సంస్కృత భ్రదములుగ. విడ 

|. దీస్మి మిక్కిలి నియత మైన యపక్తీర్తినే యన్న్యృయర్థము 2 చేయవలెను. 

కాదు." అత నిమతమునం బెధానొక శ్రేమలోనిపదమును తీసీ దానికి బదు 

లుగ మజీయొకోప ర్యాయపదమును "బెట్టిన శేవకు భంగము వచ్చు నేని 

యది శేబ్దశ్లేవు 'శేవకు భంగము రాజేన యది  యర్థశ్లేన (చూడుడు, 

౧౫౬౧-వ పుట ). 
ర్త 

శ్ర 

అలంకారములు 

. మమ్షటమకంబున సభంగశ్లేవ వర్ష పద! లింగ: భాషా. ప్రకృతి 

ప్రత్యయ విభక్తి వచన శ్లేమ లని యెనిమిదివిథములు. ఇందుగొన్నిటి 

కుదాహర్షణంబు లిచ్చెద : 

వర్ల శ్లేవ ఉదా: వాండుమాభవుంు, 

' ఈవాక్యయనకు వాడు మాధవుడు (విష్ణువు) అనియు, 

వాడు ఉమాధవుండు (శివుడు) అనియు కండర ములు. చేసినయెడల 

నిది * వర్లశ్లేన ?. 6 డు లోనుండి విడందీసిన ల ఊఉ”? అను వర్షము 

వలన. నీన్లేమ కలిగెను, 

పదశేవ. : =. ఉదా; పార్యతీపర మేక్వకులు. 

పార్వతీ - ఫర మేశ్వరులు' = దుర్దాశివులు. 

పార్వతీప -ర మేక్వరులు = శివుడు, విష్ణువు, 

. లీంగశ్లేవ : "= ఉదా | కృన్ణవదనంబు విని ధర్తజుం" డ్డి 

ట్టనియె : 

దీనిని సమాసముగా నెంచినచో కృస్తునివచనము అని యర్థము. 

వ్య ప్ప సపదముగ నెంచిన కృష్ణ యొక్క ( ద్రాపదియొక_ ) వసే మని 

యర్థము. మొడటి “కృష్ణ "పదము ఫపుంలింగమ్ము రెండవ “కృష్ణ 

పదము ద్రీలింగము, . . లే 

ఇస్తే అక్కయ్య కన్నము మొదలయినపదములు ('్చీలీంగ , పుం 

లీంగములందు వాడి కెండర్భయలు సాధించినయెడల లింగ శేన యగును. 

వచన శ్లేవ :--- ఒక్క మేహాటను ఒకప్పు డేకి వచనముగను 

శెండవతూరి బహువచనంబుగను అన్వయించి రెం డర్గంబుల సాధించిన 

నీశ్లేన యిగును, 

ఉదా: గోపా లచాలురు వచ్చిరి, గొరవార్థమేందు కృష్ణ 

పరము . రెండవయర్థమంద్లు. గొల్ల పిల్లలు నని బహువచనము చేసిన్ట 

సరిపోవును. 

ఛాషాశ్లేన విల సం ంస్మత ప్రాకృత భాషాపదములకను, లేక 

సంస్క_తాంధ్ర ధృభాపాపదములకును గే శేసు కల్లి నయెడల దాని నిని .భౌహా 

శేషు యందురు, et 

త్త 

ఉడా! క వినియతనిందన వె 'నిడం జు 

“కొని ఉుతనియమికిం దగనిఘాోర్నార్డి రి 'యొన D | 

ర్చినవాండ మోకు దండ్యు(డ _ 

నని తీను6 చెలుపుచును వారి కప్పననే నేసెకా, 

—(గ పాం, 9 గా -y 
re MrT Pe Pe 

. ఈ పద్యమందలి 6 వినియతనిందన వె "పెక౯ః ) అన్న పదములను 

సే od 



అలంకోరములు | శ్ 

ఇట్లు సరస్కృృత్ పదములక్రును, ఆం ్రపదమలకను గ్లో "కేసు చేయలుడి 

"నదె, ఆకర న్లేవలంయదావారణను లూపొంపనగును.... 

'అప్రస్తు 
వినయము" టనే బ్రస్తకవిమణుము సృృకింయట కూ! | 
పృశంళి. ప్ర పళేంళ యన కథనము ఇెప్పుటు. 

ఇందు. బ్రైస్తుతవిమయము._ స్యురించుట _ సామాస్యవి కేవ . 
భావము, కార్యకారణ ఫెవమ్యు స్యార్గూష్యమ్ము... అను ,మ్లా(డువిభయు 
లగుసంబంధములచేం దటస్థించును.: ౧ సామాన్యమయుచే విశేషము :| " 

౨, వి శేవముచే సామాన్యము, ఏ, _కార్యముచేం, గారణమ్ము “రో, కార | 

ఇమువే? గార్యము, Yu. స్వసవృళను అని యిది 'మొత్తముమింద 

నె దువిధములు, 

ఉదా: (౧). కఠినపాఠములను మరల మరల? జదివి ఏ 'పరీకు. 
సాధించినవాండే పురుహుండు, pre 

పరీక్ష తప్పినపిల్ల వానిని పుకికొల్పుటకై. యామాట. "చెప్పిన : వాచ్య మే న్యంగ్యముకం 3 పె జారుశేరము. 
"యెడల, సామాన్యముచే నూ బింపంబడినీవి' శేవము ము (నీవును సాధిం ప్రమ 

అనుదానికి నుదాహరణము, 

కన క ల క్ గరం? శ | ఉదా! (౨). పిచ్చివాండు తామరాకుమా (దిజలమును చూచి నిందగను 1] క్త మగునట్లు ఇప్సినచో న “ వ్యాజస్తుతి ). 9 

ముత్య మని భృమపడెను.. చేతితో. బట్టుకొనంబోంగా నది పడి! _: 
పోయొను, వాండు స్ ముత్యము పోయె నని యేడ్వసా గాన (3 కా? 

దాహరణముల నూహించునది.. 

౨౫. అర్ధాంతర న్యాహాలంకారము. వి సామాన్యము చేత విశే 

మమ్మును. గాన్సి .. విశేపముచేత సామాన్యమును.. గాన్ని సమర్థించుట 
6 అర్హాంతర న్యాసము A థి 

సమర్థి చుట యనా నిది. సరియా' సరికాదా యన్నసంశయ : 

మును చాపి యిది యే) ఇదమిక్టం ) అన్నదృథ్నప్కత యమును ' 
| ) ఎ. ఎశేత్రక్య | విషయమునకు ని చేహెర్ధ మేర్చడవలె నన్నకోళ్కెతో చ దానిని నిషే 

ధంచుట ఈ ఆక్షేపము 
( నమ్మిక క) కల సేయుట. “. ./ 

మ, జలజా'తొసన వాసవాటె నురేవూజాభాజనంతై గ్ర్తన 

త్పు లతాం తౌాయుధుం గన్నతం ట్ర డ్ వీర మచ్చో వామపాబేంబునకా ఎ 

దొలగం ద్రోణి లతాంగి, యట్లయను ; 5 నాథుల్ "చేరముల్ నేయంబే ) 

'" శలుకం వెరదినయోట్టికాంక లుచిత వ్యాపార ముబ్ శ్రద్తశే ? 2 

(పా, పహ, ఆ. ౧) 

సాధర ర్మ వై ధర రృ వ్రములచే. -ద్వివిధము; 

కళ దృష్టాంతము నందు సామాన్యము సౌమాన్యముచేతను, బే 

వము విశేషముచేతను' సమర్థ ంపంబడును; “కాన న దీనికిని దానికిని ఇదే 

శీద మని యొటుంగునది. ౨౨౮౨ | 

ప్ర), 
మూర్థులక్రు నమో గ్యపడార్గనులందు మమత హచ్చు అనిన |” 

సిద్ధాంక మోవి శేపో దాహర ణఘువలనం జైప్పయడెను, ; ఇళ్లు యికరో | 

౨౬; * పర్యాయో కాలం కారము "లక్ష | 'ఐివక్నీ తౌర మం భం 

గం రత ర 'కముచేతే (ప్రుకారాంతరనులేత స తిపాదింధుం౭డకుట 
లీ 

ఊదా! అచట రఘునమువోరాజు యొక్క వ్యాపారమా. జకారాణా 

రాజ్యస్త్రీలచెక్కిళ్ల య యం. 'దెక్టనిచాయను. పుట్టించెను _ లా ా( రఘు 3. 

ఇచ్చట హూరాణ (స్రీలకు భ్ శృని మోగము భంగ్యంకర ముడదేత? 

జెప్పయ డెను, 

భోంగ్య6తరములం కవియొక్క= ెలివినిపట్టి య చేకవిధయాులున 
నుండును. “రండి” అని చెప్పుటకు “దయచేయు(డు ఈస్థల ములంక 
రిం పుకు మమ్ము( గృ తార్థులం జేయుండ్యు. సఫలజన్ములం-గావిం యుండ 

ఈ చేశముయొక్క భాగ్యమును. ఉజ్జీవింపంకేయాండూ. అని యొన్న్రిరో 

'తెజ(గులం జేప్పవచ్చును. 

ఇందు వ్యంగ్య. మున్నను. అది ధా వాచ్య మునకు లాంసియంం డును 

విరి, వ్యాజస్తుత్యలంకారము 2 ఫా లకు ౩ పెకి నిందగ ల గాన 

వచ్చి పర్యవసానము స్తుతిగన్కు పెకి స్తుతిగ6 గానవచ్చి పర్యవసానము 

న (౧). పాపాత్యులపంహాడ స్వర్ణ మొసంగుయం న్నా 

న్కు pom! నీకు వివేక మేది? (ర, గం. ), ౬ 
సే . 

ఇందు గంగను . నిందించిన. _ట్రున్నను. చానిమావే మ్య్యాభెళయ 

మును వర్లి ంచుటయే 'యుద్దేకీము, 

వ్ (౨. కుకవులు పరోప కారపరాయణంలు . ఓపీ 

మహోత్తులు గల్లి భూమిళసభలలో, గవులకు మిగుల విఖ్యాతి గ్ర 

(6 సరస. ,. 

ఇది ఎకి స్తుతిగ నున్నను 3, నిజముగ నిందయే... 

౨౮. "ఆకేపాలంకారము : క లక్ష : 'ఇెప్పయలంచుకొన్న 

వట్టినిశే సధ మా్నేవ ము జోడు, అది వాస్తవము కానిది (నిషే 

ధాభాసము )గా నుండి యర్థాంతరమందు6 బర్యవసి పించి, యొక వి శేన 

మును స్ఫురింపంే సినం గాని ఆ'క్నేపాలం కారత్వమును. 3 చెందదు. 

ఉదా; శ్వాస మనుమాన వేద్యము, కాళ్లు చేతులం చల్ల 6 

బడినపి, చూపు నిశ్చలము. ' అయ్యా ! అమెకథ యిది, ఆపసరాతి 

ఇందు సామాన్యము చేత "విశేషము సమర్థి ంపలుడినది, ఇయ్యది యెందుకు ? క. మటయొకవినయము మాటలాడుదము —( ర, సం. ) 

ఇందు దూతిక. నోయకునకు నొయికానిరహ హస్టితిని వరి ంచు 

చున్నది: ఆ మెసమాచారమంత్ యు జెప్పి న ఆసంగతి యెందు కవ న అని 

నిపషేధించుట' నాయిక స్థితి అనిర్వచనీయ. మని చెప్పుటకు. ' ని "పేభ్ధము 

]) అవా సవము.' సాయకోనిజిహాస యభివృద్ధి శేయుటయే యా కైక శము, : ఇ 



౫౦6 

ఇది 'ఊ_క్షవివయము, : వక్య్యురూణవివయము 'అని అెండువిధ 

ములు, ఒకసంగతి చెప్పి తరువాత దానిని నిపేధించుట ఊక్తవివ. 

యము, మొదట నిషేధించి పినప సంగతి చెప్పుట. వకమ్యుమాణము, 

. ఈయలంకారమునకుం. బలువురు పలువిధములుగ లక్షణములు. 

చెప్పియున్నారు. వామనునిలక్షణమును జూడ నది ఈ ప్రదీపము త్రో 

సరిపోవును. 

౨౯. విరోధాలంకారము : —_ లక్ష? విరోధము లేకయే 

విరోధ. మున్నట్టు చెప్పుట వికోధాలంకారము. దీనినే * విరోధాఫెస)” 

మందురు, 

ఉడా: దుర్గాద్దులమాటలు కోమలములును క్రీతీలములును అయి 

నను సత్చురు పుల హృదయములను కోయును, కాల్బును (ర, గం. 

ఇందలీవిరోధ మాభాసము గాని నిజము గాదు, నిజమెన నది 

యొకదోవము ; ఆభాస మైన నది యలంకారము. 

జాతిసణ కి, కి మాద ద్రవ్యము లన(బశు నాలుగింటికి ని దమలళో? 

'దమకును ఒకదానితో మవేయొకచానికిని గలుగు వైరముల వరుసను 
ఈయలంకారము పదివిధము లయ్యెను.. 

ఉదా; 

ఇందు “కమల *జాతికిని, 6 అన్ని జూతికిని వై రము చెప్పం 

డీనది. కమల మన్ని యగుట యెట్లు * అసంభవము. కావున విర | 

హీడీదఖజకత్యననే నీ విరోధ మాభా సము. ఇట్లే వేబుదాహర 

ఇంబుల నూహీంచుకొనునది, i 

30. విభావనాలం కారము లక్ష! కారణము  శేకయ్ 

కార్య్యోత్చ శీ త్తని చెప్పుట 6 విభావన ”, 9 , | 

ఉడా; వనితా! పూయయణడకపోయినను | లామార సమన 

నీచరణము లెజ్టగ నున్నవి, 

లాకూర సము శ్రూయుట కారణమ్, క ' శ్లెజ్ఞణకుట. కార్యము, 

ఇచ్చట. శా క్ర్రీయుక్క_ చరణములు స్వాభౌవికముగ "నెజ్జనివి, | 
ఆకారణముచేం గవి కారణము లేకయ పుట్టినకార్యముగ వాని వీ ంచి 

యలం కారము సాధించెను, |. 

జగన్నాథం డవి యనావళ్యకము లని సిద్దాంతీకరిం చెను 

3౧. వి శేపో కరర కం 

ఉడా? 'ఉవనివర్తులచోర్థేనున. జెలి సికొంటిని,.. భగ వగీత 

'పారాయణముం జేసీతిన్ని (బ్రహ్మానూత్ర, భావ్యయును వల్లీ ంచితిని, కాని 

| 'వివయములభుండి మన నును ( తి శ్రిష్పశేవై తిని T— (5 గం, 0). 

ఆలం కె 

ప్రీయవియోగమువలన నా మెకుం గమలంబు లగ్న, 

'సంయో గాదిలకుణము లన్న) సంబంధము. 

| మయిన 

నొక్క_టి మిక్కిలి 

| ఉన్నట్టు చెప్పుట అధికము. నవి రం 

రములు 

5, అసం గత్యలంకారము లకు: కార్యకోరణములన 

వేటు వేలుస్టలములందుం గాని విరుద్ధస్థలములందుం గాని. కొనయుకుట 

6 అసంగతి ), 

ఉదా: ఎవ్వనికి వ్రణము కలదో వానికే వేదన యన్న 
నూట కల్ల, ఈచిన్న దానిచెక్కిలీయంచలి దంతెేక్షతముు సచతులకు 
వేదన కలిగెంచినది  (చంచ్రా.). 

33, విపమాలం కారము ; లకు ; అననురూప మైన సం'సర్ల 

మునకు నివమము ? అని పేరు. ౧. విరూప పకార్యోత్స త్రి Cy ఆన 

క్లోక్పర్తి కే వ, విహప ఘటన యని యిది మూ౭డువిఫ ములు. 

కారణమునకు విరూప మైన కార్యము పుట్టుట వియాశ పకార్యో. 

త్స త్తి, | 

ఊదా: (౧) నల్ల గా నున యోాక త్రి యిరాజా చేతల 

బట్లగానే తెల నికీ రిని గనుచున్నది = ( కవల.) 
న ఈ శ క. క. న 

ఒక కార్యమును. చేయంబూనినపు . డది లఫింపకపోయగా. ముతి 

యొక యినర్లము కలుగుట అనర్లోత్స త్తి 
(ఏ. థి 

ఉదా! (౨). రావణుడు సానుమంశునితోయశను కాల్ప(దలం౭ది | 

దాని కన్ని ముట్టింపిం చెను, కాని తోడ నీ తనపట్టణము ద మగుట 

అనుభవించెను -- (కవల, ). | 

అనురూపములు కాని ₹ంటికి చేరిక చెప్పుట విరూపఘటన, 

ఉదా; (3). నక్క యొక కడ దేవలోక నెక్క_డ ? 

'3లో. సమాలంకారము ః లక! అనుతాప సంసర్ల ము 

శ సమము సె _అనురూపము లై న కెండువ స్తువులకు ( ఉత్పత్తి లిలకణము, 

వర్ణిం పంబడినయెడల నీ 

యలంకార మగును, 

ఇది అభిరూప సంఘటన, అనభిరాపసం ఘటన అని. ద్వెవిధము. 
ఉదా! (౧). రాజా! చర డ్రిక చంద్రునితో జేరినట్లును 

గంగ చంద్ర శేఖరునిం బొందినట్టును? కీర్తి కనిప ననురూ పుడబై న 

నిన్ను ఈ ఆక్క ఖో యిం చెను ___ ( రువల, రం 

| ఉదా! (౨). పిశాదములనివాహాములందు గర్లభము లే గాయ 

' ' ' an కులు, - | ల్ 

అప్పయదీకీ తులవారు దీనికి చె న దుభేవములు చెప్పిరి. కాని. ఏ0 ర న లక్ష; కోరుఫలమునకు విరుద్ధ 
య తర న్ ళ 3 

“ఊదా: సత్పురుషులు ముల్లోకములకం కను జౌన్నత్యమును 

బొందుటకై నము యు లయ్యెదరు లాం (చ చంద్రా, సం. 

ఏష అధికాలంకార ము ; - లక్ష. _ఆధారాధేయములలో.. 

పెద్దదిగను 'మటీయొక్క._టి మిక్కి_లి ' చిన్న దిగను 

క. 



అలంకారములు 

ఉచా?:? హరి విశ్వమునకు నాశే గ్రైయాండైన 

రము చెప్పుటకు వీలు లేదు == (ర. గం, ఏ), 

ప్రపంచమున కంతకును ఆధారమైన హరికంకు ఆభేయమైన | శల ? బాల్యమునసే కదా విద్యల నభ్యసించుట 1 

పహూదయము పెదది యని వరి ౦పయబడినది, వా దె ణ 
52, అనో్యో న్యాలంకారము = లక్ష? 

చెప్పినచా 6 అన్ఫోన్యము ?, 

' Wy. 
నిచే రాత్రి శోభిం రుచుక వది ( చంద్రా. ). 

. అ ఇ జో 9 వు శ 3౮,. వి శేసాలంకారము : లక్ష: ప్రసిద్ధమైన 

నాధేయ మొక్క టియీ యేక కాలమందు నొక్క_తీగుగా నుండుటయు, 

విధములు. 

ఉడా : (౧). కవు శేల వంద్యులు కారు ? వారు దివి కేంనను . 
రియనల్సగుణగణములుగల వాకు లీలోకమును ఆకల్నాంతము ' వారియనల్పగుణగణ రా క పా కెప్పునది రెండవదియు నని శెండువిధములు, 

గూడ రంజ్రింపంజేయును — ( కె ప్ప 0 

ఉడా: (౨). అసె నీహృాదయమునందును, కృన్నులం దును, | 

వాక్కు._లందును నివసించియున్నందున మావంటి పుణ్యహీనులకో తా | వినయము గుణప్ర కర్ష మునకు. గారణము, 

: రంజకత్వము నకు? "గారణము, 
వెక్కడ ? (కా. ప్ర): 

ఇది ఒకపత్నియం ఇెక్కుణాదరముగల పతితో నికరసపత్ను 

లన్న వాక్యము. 

లివి లలితకళలలో, శిష్యురాలవు. 

ఇది భార్యమరణమునకు దుఃఖించుచున్న అజునివాక్యము. ' 

మృత్యువు ఇందుమతి నొక్క_ దానినే యెొత్తుకోనిపోవ. యత్నించెను, ; 

కాని యిందువలన విపరీతమెన సచివాది సర్వహర ణరూప కార్యము ద్ధిచే త్ర అరికట్ట కినది 
బి దించెను. 
థి 

కిలా వ్యాఘాతాలంకారమ : వ లకు: 

నాకార్యము 3 వ్యత్య స్త మగుట వ్యాఘాతము ౫. 

' ఉదా! 'దృష్టిచేతం గాల్బలుడీన మన న్మృథుని దృష్టి చేతనే 

ట్ తికించి . శివుని, జయించిన వారయిన.. 
. 

| 

యెందు 1. 

హోయిగ ( బరుండియు న్నా (డో యట్ నీ హృదయ ముయొక విస్తా = | న్యాఘాథ మే, 

కెండువస్తువులలో . యువరాజు ఇెస్పినజవా బది రాజుమక మున చాల్యము యుద్ధమునకు 
దానిచేత నిదియు, డీనిచేత నదియు -నుపక్తారమును చెందుచున్న ట్లు ' 

యాధా. 
రములేక యాణేయ ముండుటయు, అవేకములయిన యాధార ములందు లంకె వేసి చెప్పినయెడల నది శృంఖల ' యగును, ఇయ్య న మూండు 

1 విధములు : 'కారణమాల, ఏకావలి, సారము, 

ఒకకార్యము ప్రారంభము కాంగా దానిచేత అశక్యమయిన (కాండగని) 
మటీయొక కార్యముకూడ నఫటయు అని 6 వి కేపము ) మూండు. 

ఒజకకర్త. యొక 

కార్యమును ఒకయుపాయముచే సాధింప (లేక సాధింపంోవ ) ( 

మతియికక ర్హచే నాయుపాయము'చేత ణే తద్విరుద్ధ కార్యము సాధింప || 

_్రీలను కా నియా 'జెదను ' 

శీర౧ 

ఒక్క కార్యసానక మే విపరీత సాధకముగ- బరిణమించుటయు 

ఊదా! బాల్య మని యుద్ధమునకు రావల దని యనియెద 

నీకు బాల్యము, యుద్దమునకు రావల దని రాజు, చెప్పగా. 

రాకుండుఏకు6 గారణము, యువరాజుమతమున నదియే యుద్ధము 

నకం దాను పోవుటకు గారణము, 

ఉదా: రా త్రిచేం జంద్యుండు కోబించుచున్నా (డు, చం దు పం క్రిరాపముచే ( వరు 

సగ నిబద్ధను లయిన యర్థములలో6 బూర్వపూర్వుముల కు త్తరో త్త 

రములతోన్సు లేక ఉ కరో  త్తరములక్ర6 బూర్య శ్రూర్యయలతో ను 

శృంఖలాలం కారములు : — లక: 

రోం, కారణమాలాలం కారము == అనుసణములయిన కార్య 

కార ఇములక్ర6 గల శృంఖల “ కారణమాల 3 యనంబడును. 

ఇది మొదట6 గారణమును చెప్ప తరువాతను గార్యములను 

జెప్పునది యుకటియుు, "'మొదటను గార్యమును జెన్నీ పిదప. గారణమును 

ఉదా; జి తేంది'యత్వేము వినయమునకు. శారణమ్ము 

సణప్రకర్ణ మ, జెనాను. 
జనానురంజకత్వము _సంపదలకు6 

| గారణము (కా, ప్రే): . + 

ఉడా: (౨). నరకము పౌపమువలనను, పొపము దారీ దృ సము. 
ద చేయమిచేతను ప్రా 

"ఉదా! (3). ఇల్లాలవు, మంత్రిని, ఏకాంత మునందు నెచ్చె ' వలనను; దారి ద్ర శ్రమ దానము చేతను _ప్తీం చును, కావున 

నిన్ను "ెక్తుకొనిపోయిన కరుణా. 

రహితుండైన మృత్యువు, నావియైన యే ( వెలగల ) ద (ద్రవ్యముల "నెత్తు 

కానిపోలేదు! (అన్నియు శత్తుకొనిపోయె నని .జైావము--(రఘు), | ములకు లంకె ( సం సరము గల శృంఖల 6 ఏకావలి.” యగును, 

| దానము చేయవలయును అ (కవల, ). 

ఈం ఏకావల్యలంకారము —_ లక్ష 5 వి న కేసి శేసణభావ 

ఇది శెండువిధములం : 'విధిరాపమ్ము ని ఉేగహాపము అని, 

పరికద్ధమయినది, 

లక్షీ చే లోకమందలి. సకోలజనులును 

సంకుష్టిని జెంది. జనులచే నీకీర్ * పక లభువనములకును గొనిపోయడి 

యెను - (ర, గం. ). . 

: (౨). పెద్దలు లేనిది సభ కాదు, ధర్మ ము చెప ప్పనిపారు 

పెద్దలు గారు, శ పరము లేనిది ధర్మము కాదు + కపటమతో+ గూడినది 

సత్యము గాదు _ (వాటు, ఏ, ' 

ఉదా: (౧). దేవా! ధర్మ ముచే నీబుద్ధి ప 

పని ఈయంబడీన ₹0 డుదాహరణములును. ఛార్వహార్వమా 

ఈత్త త్తరో క _శ్రరమునకు వి శేవణ ఫోవముగా నుండునట్టివి, 



౫6.౨ 

౪ మాలాగడీప కాలంకారము వా ప్రార్టశ్రారప్టమున కుత్త; 

రో త్రరము వి శేవణముగ నుండుట “మాలాదీపక ? మని త్రానీల 

మతము. కాని దీనికి దీపకముతో "నేమియు 'సంబంధ్గములే సయ, 

నిదియు సేకావలియొక ్ రై-భేదమే అనియు జగన్నాథ పండితుని ' 

సిద్తాంతీ ము, 
ణి 

౪౩. సారాలంకారము :.. లకు ౩ మొుదటనుండి చివర ' 

వంక ఖ్రార్టపూర్యన స్తువులకం 'కెను రూ త్తరో. _తృరవస్తువుల కుత్కుర్ష ' 

ము. చెప్పి చివరనస్తువ్రునకు 6 బర మోత్క_ర్జ ము జెప్పిన నది ' 6 సారము ?, ఏ 

పూర్వువస్తువునకం చను క్రరవస్తువునకు నప కద్ధ ము చెప్పినను ' 

ఈయలంకార నుసను, + 

దె చమా6డువిధములు : ౧. సణోత్కలర్జ కము ౨ గణాప | 

కర్ట క్కు 34 ఊభయము, 

ఉడా: (౧). కావ్యములలో. నాటకము రమ్యను, వాని | 
లోను కారుంతేలము రమ్యము, అందును చతుర్థాంకము రమ్యుము, ' 

ఆంధును శ్లోక చతున్ద్యయము రమ్యము. 

ఉడా ఏ (౨. గడ్డిపజకకంళు దూది చులకన ; దూదికం శం | 

యాచకుండు చులకన, 

దొానికం కె సముుదము' 

ఇదియే యో రెంటికిని భేదము. 

నము "సందు. బెప ప్పూను 

అలఠకెాచములు 

' ఇందలి పూర్వవాక్యమున కు _త్తీర వాక్యము. హేతువు(లీంగయు), 

ఇది కావ్యములా 6. జెప్పందగిన లింగము, తేరు. ములో జెప్పందగినది 

కాదు, కావున “ కావ్యలింగము * + 7 

ఈహాతుకథన మొక్క_శేబ్టముతో య . జెప్పవచ్చునుు వాక్య 

| ముతోను 'జెప్పవచ్చును. 

౪. అనుమోనాలంకార ము ? లకీ : సౌధనము “హేతు 

వును) బట్టి సొధ్యమును 'నిశ్చయించుట * అనుమానము ”, 

ఊదా: గూండ్లకు చేరుచున్న పకంలవలనన్యు ముకుళికము 

| లసచున్న తామర ఫువ్చములవలనను ఫూచుచున్న జాశిప్రువ్పముల వల 

| నను వీచుచున్న చచల్తనిగాలివలనను సూర్యుం డ _కమించుచున్న ట్లు 

; తెలియుచున్నది. 

'కావ్యలీంగమునందు హితువు (సాధనము) 6 కారక రూప 
కముగన్వు అనుమానమునందు * జ్ఞూపన )రూపకముగను ఊండును, 

హౌకవ్రముటి సాధ్యకును సాధిం చితి నని కవియే క అనునూ 

6 కావ్యలింగము "నందు సాధ్య ఘాతునవ్రలనః 

జెప్పి అనుమూనమును సాథించుక్లొనుపని చదువరుల వదలి వేయును, 

ఉడా! (3). కొండ గొప్పది Ww ఇదిరమే"య;ీా రెండు అలంకార యులకును గల భేద మని కొండణి య ల్లి 

గొప్పది? అంఠకం టె చాకాళము గొప్పది అంతేకం లొను ఆశ ప్రా ప్రాయము, Pr 

గొప్పది, . 
; స తలు న : | ఇ 

రు pe Tl ca యథాసంఖ్య్యాలం కారు : వా లమ మొదటం జెప్పిన 
జేవయునందును ఈయలంకారము కలదు. | వస్తువుల క ఖ్ 

“మహతః పర మవ్య క్త మవ్యక్తూ త్పుగునః పరః, 
పురుచాన్స పరం కించి ళా కాసా సా పరా గతిః,’ 

re rr ll — 

ప్రొలీనాలంకారికు లందటును సార మ-నేకవిసుయ 

ఖిస్పి నార కోని జగ'న్నా గపండితు(డుమా 

మనియే . 

శ్ర మిది" _యేకవినయమై | 

కూడ నుంఊవ చ్చుననియు, అస్పుడు అవస్థా 7 భదంబులచే నా యేకవస్తు | 

వును గలిగి నయుత్కర్ణ త వర్శింపంబడు ననియు నీకి (క్రింది యుడా 1 

పహొరణ మిచ్చి నాయకు 3 

ఈడాొ ; గజనిమ్మపండ్ల శ్రీని దా౭టి లీలగ జీ చక్కని బంగారు 

కదవలగర్వమును భెంగపటిచి, నీపొలిం డ్లిప్వుడు బంథారుకొండతో 

బో: "పట్టుకొన్నవి... 

శీనిసీ కొందు ఓ వర్భమాని నును ఫేన్నాలంకారముగ ' 

గృనొంచిరయు (రం గం, ): | 

_ జకనవిమయమును . 

కారణమున నుటీయొక వివ, యమును ' 

ర్ం కావ్యలిం గాలంకారము : పా లశ: 

సమక ంచుటకయి డానికి? 

య వల యనం రర చా మలపు అ 

ల 

శా (1 

. ఉదా 3 నేను మన్మథుని గాల్చితిన్సి చామనస్సునందు శంకరుయడు' 

గలడు య. =. 

కృముమునకు భంగము లేకఘుండ6గను అనుగుణముగను క్ 

మన్న్వయించుసట్లును వెనుక వరుసయందు వస్తువుల్మక, క మమును చెప్పుట 

“ యథాసంఖ్యము. ” దీనిచే € కృచూలంకార 3 మందుడు. 

ఉదా? రాజా! విక్కనుము చేతను, వినయముశేతేను, £ విలా 

సము బేతను శత్రు వులకును) దిష్వోంసులకును, ('ఫ్రీలక్ను, ఆెపమున్వు 

తనివినిి మోహమును. "పెంచుచు నీ వొక్కయల్తవే . ము_ల్తీఆ౮పలనారి 

నువస్సునందు కున్నాను! ధా (కాస్త, 

విషరీతముగ6 గానవచ్చెడిసమభ్యలను.. ప్తార్తి ర్రీవేయుటకై యీ 

యలంకారమునూ విశేవముగ' నుపయోగించెదరు,-: -: 

"అక్క వ ఒక్క వస్తువున 
కాసేరాధార ములయందుయగాని, అ'ేకవస్తువుల కొకయాధారమునందు. 

గాని (క్రమముగ ఊనికిని చెప్పుట “పర్యాయము ). [ 

౪2, _ సర్యాయాలంకారము వా 

ఊదా: oO రాజా!. మొదట 'సముద ద్రగర్భయునందును. 

| తరువాత దేవతీలగృవహామందును. చాలకళ్లాల ముండి, యమృతేము ద్ దోహ 

, రహిత మైననీముఖమునందు నివనీంచుచున్నది - (ర. గం.) 

ఉనా; ©. కిలనిమాటులు మొదట అన్భతమును ఒలుక్షును; 

పిదప వివమును గృకుర్తను. rE 



అలంకారములు 

కోరా, పరివృ త్త్యలంకారము 3'లకు 2 తనవస్తువును పరుల 
కిచ్చి. దానికి బదులుగ పరకీయవ స్తువును పుచ్చుకొనుట' 6; పరివృత్తి ). 

ఇచ్చినది యు€ బుచ్చుక్రొన్న దియు సమముగ నున్న * సమము) ; 
చా 

ఇచ్చినది తక్కు_వు. ఫపుద్చుకొనినది యెక్కు_వ యసనేని % న్ల్యూనము 3 
అని యియ్యది ఇ ము_తైజంగులు, 

సి 5 

ఉడా : (౧). రఘుమహారాజు యాగము కొ జిక (కంరాక్ 
'దేవతలకాజకు ) భూమిని పితికెను. ఇం ద్రుండు సస్యముకొ జికు 

( రఘమహోరాజు ప్ర జంయాపమయోగమనదై Y ఆకాశమును 'పిండెను 

ఊదా! ey వచేయిమడుగులు (వర్ష రూపమున ) మరల' 

నిచ్చుట్నకె నూర్యుండు రసమును (గృహించును, కు. 

"తదా'? (3). ఇక డక బాణమును వదలీ'" “కేత్రకాజుల | 

సంపదను నిశ్మేమముగ (గ్ర 

రో, పరిస ఖ్యాలంకారమ్ము :- మం. లక్ష: అనేక వస్తువులకు | 

సాధారణమైన ధర్మ మును ఒక్కవస్తువునంచే " 'నియతేము. చేయుట. | 

పరిసంఖ్య). లల 

ఇది ద్వినిథయు వా శుద్ధ. ప ప్రశ్నషార్విక, 

"భేవంబులచే నాల్లు తెణంగు లమ్మును. 

_ ఉడా : (౧). మహాపురుషులకు ధక క్ర శివునియంచేకాని . "విభ 

వమునందు6 గాదు; చింత క్రీర్పియందు. గాని శరీరమునందు. గాదు. 

ఇది శుద్ధ, శాబి. 

ఉదా: (>): శాటిల్యము చెం్యద్రుశలయందున్ను 

షరణాధరములందును, చపలత కనులయందును ఉండును, 

రాగము కర 

ఇది శుద్ధ అర్థి ( ప్ర్రతీయమ్లూన ), క్లాటిల్యాదులకు 'నితరాధి 

క్షరణత్వమాు. వ్యంగ్యమేచే ని పేధ్ధింప్ర(బడినది., మల ల 

ఉదా ? (3). భూవణ మేడ. 2 యశస్సు గాని న్నిరక్వమ. కాదూ 

ప్రశ్నశార్విక శాబ్లీ,: Tow డై Peon 

ఊదా? (ర). పురుషులు సేవింప(దగిన చద్ది పావనం బయిన 

గం గాతీరము. ( కా. (ప= ). a న చు ॥ pre 

ఇది ప ప్రశ్న ఫూర్విక ఆ, ఇందు. నికర శే కృని మేధము 

వ్యంగ్యర. నల Fo 

౫౦. అరాప _క్ర్యలంకారము : వ్ల ఎలక్ జక 

ముగను నింక్రొకయర్లము సీదించుట * అర్లాప త్తి”, న = 
థి ఢి థి అర టు 

1. సటొదా : నీమ్నట్రమాచం ద్రునిణే..జయించినద్యి కోములభుమాట 
పు ర 

+  . ల te rr wy చళ్లు చల * లు! టం బప 

ఇచ్చినది యెక్కు_వ పుచ్చుకినునది తక్కు_వ యైనచో * అధికము” 5. న 

| ఇళ్ల గాం వనలక్ష్మి ఈవనము నిచ్చటనే వదలివెళ్లుట చిత 

"థి ది 

:యర్థ ము 

సిదింపయగా దానిచే శుల్యకారణమునలన నిస్సంకేయముగన్సు. సహజ | 

ఏం 8 

ఈ యలంకారము. . “కైె.ముతిక న్యాయము "చే నగు. ననియు 

' నదియే దం డావూపికాన్యాయ మనియు నందురు. ౧౨౬౧౨౨౨ 

నేన్టించునర్థము.. ప పృక్ళతముచేం | (్రైకృతము అష ప్రశృతముభే 

(ప్రక్భుశము, పృకృతముచే. న నపృకృత యు అ స్కకృత మచే 

తము అని ' 'నాల్చువిధములు, ' కం దొకొ [కటి అర్థాంతేరము 

యొక్క. సామన్య్యూ నాథిక్యము లను మూండు భేదములచేల బ బం శే ర 

డయ్యెను, అవియు భావత్వాభావత్వములచే నిరువదినా రయ్యెను.. 

పే 

గ త్తూదాకి: దెగ్గంశవ్పిఖ్యూతిగల మావంటి పండితులనే యా కోల 
 లెదిరింప యత్నించిన... నేంటినుండి: నాగుంబాముల్లను. శకుంత ములను) 

| ఏను(?సలను కుం 'ేళ్లున్యు సీ౧హములను. తోంటేళ్లును . రల్పదన్నంలవు: 

' (5. గం ఏ... 

ఇచ్చట | ట్ర 
ఖ్ “| చో . = నకు త జ్ న్... కు క్ కృతముచే నృప గక ము, 'సాన్యుఘువలన 

సిద్ధిరచినది, 

ఉదా పురువసింహ | అనుర క్ష నైన నన్ను... వదలి. . నీజ్లీ 

రి తృమా * 

(రః గం ఏం 

విమ దన్ను. 5 విడిది. చిల్లి న  నలునిగూర్చి దమయంత్తి 

ఇందు 'వనవృత్తాంతమహడ సన్ని పాత 'మైనందునల్న యస్తు. 

త మే. ఫపురువస్తింహుండవైన, నీవే పోయా ( స్ట్రాణహీనఘ్కు నీకంగొ. 

దక్కు._వది Gah వనలక్షీ పోవుట యేమి ఆశ్చర్యము అని. .ఫ్లౌవము, 

| కనుక అస్థాప్ణ్య్డ తె  న్యూనశాద్యోకకయు. 

: ఉదా! కాలు? డందజగర్వ యును. భంగమచేయువాండు ; 

| బృహోండయులను మేడికాయలవలె భకీంచును. వానియెదుట మన 
మెట్టి పోరమ 1 2 చోమలము - నా (ఈ. Xo, 5 / 

5 షచ్చట న ప బ్రహాండభకణముచే సమ సభూతే 

ములో 'ఈజనిత్యత్వము క కె మృుతికన్యాయము ననుసర్సించి చెప్పయిడ్డది. 

సుత మెన 
శా మ 

ఇతర భేదముల కుదాహారణము భావ్యామలు, - 

చాపయేలంకారమును మమృటుండు స్వతంత్రా శ్రాలంకారమన నొప్పు 

కస శేషు.” “సవ్య ప్రశాశమమౌంద వ్యాఖ్యానము ప్రా, వా, పీన ఉద్ద్యోతన 

కారుడు * అర్థాప ర్తి త్) అనుమా నాంతేర్హ తమే యనెను, అలంకార 

సర్వ్వస్వక్యాతుఃడు .. ఏకావశ్లీకారుండు . "ప్ర శౌపడుద్రయళోభూవణ 

కారుయు. ,రసగంగాధరకారు(డు' మొదలయినవా ..రందటును దీనిని. 

స్వత. తౌ లంకారయుగ నొప్పుకొనిరి. . we 

(౧౬ వికల్పాలరకార ము == లక్ష ః .విదద్ధమలయిన చెండు 

స్తువులను, జక్లచాని కూకటి, భూణంగ వ్లికల్వించి చెప్పుట 6 వికల్ప. 

లప ఉద్దాపు ప్రాణములై నను, విడువ్రమ్ము సీళ్ళనై నను విడువుము ; 

శ్రద్ద. నమః బహంవైన నను. సంత్రుస్ట్రి, శకావింప్పుము 3 ఫి యమునినై నన్ను 



5 మను... 

సంక. 

భజింపుమ్ము రామునినై నను భజింప్రము, నీయిష్ట్యము వచ్చినది చేయుము 

డా ( ర. గం). 

. ఉపమ "క్షు  వ్యతిశక ” మెట్లో. యిది 
'మునకుం + బ్రతిపకభూత ము, 

కాప మ్య మే ఆ 'అలంకార న్స్ ను 

ఓ 

6 సముచ్చయ క 

వికల్పింపయిడి డెస్ యర్థ ము లకు గల 

అది లేనియెడల శ్రవలవీకల్చ మైన 

'ద్రదుకనిమ, యో ధర్మము విడువను ” అన్న న్యవహారవాళ్య 

6 వచ్చినయెడల స్వర్షయను బొందుదువు, రీ చినయెడల భూమి నీలు 

దువు ! అన్న గీతావాక్య మోయలంకారమున కఘదాహరణము. 

ఎ[౨. సముచ్చయాలంకారము ;._ లత; ప చార్థములక (పద 

ములయర్థములకు ) యుగప గపదన్వయము ( సముచ్చయము ౫. ఖై 

6 యుగపత్ " అనంగా నొక్క_సారి. ఇది వికల్పాలంకార 

మునక బ్రతిభటతుల్యము, 

"లయిన సజ్జనులు, 

ఆటును చాకు 'హృదయశ్షల్యములు, 

ఇందు రెండు భేదములు కలవు. 

(అ) గుణములు గాని (క్రియిలుగాని శండునుగాని ఏకళాల 

మందు 'సంభివించుట యుళ్త 4 సముచ్నయము ). 

ఇది యేకధర ర్మవివుయయ ము కావచ్చును అనేకధర్మ విషయము 

కావచ్చును. 

ఉదా: (౧). చేసుము పుట్టగానే యాకాశము కాటుకవలె 

సల్ల గన్వు (స్రీ చెక్కిళ్లు తెల్ల గను ఆయెను __ (ర. గం ఏం. 

ఇందు శసునర్యు లయందలి - భిన్నృసంమలు క ఆగు) ధాతు 

ఉడా: (౨). రాజా! స్ చాప్ర ప తౌపము దిగంతేములను 

కాయిలీంచుకొ నుచున్నది, పోరాని చేజేం ద దృపట్టణయునకుం బోవుచున్నదిః 

: ఇందు భిన్న క్రియలకు చకార రృ్యన్వయము, ఇెట్లు యికరో 
చావహారణముల నూహింపవ లెను, 

(౪) కార్యము సాధించుట కొక్క_సాఫనమే చాలియుండం 

జెక్కు. సాధనములను గార్యయునందు నన్వయిం దట మఆతియొకవిధ 
మైన 6 “ సముచ్చయము ?, 3 

ఉదాన (3) గా పృళులము, చక్కని యాకార మూ శాస్త్ర " 

క్ష్ నముచే నొ" ప్పెడిబుద్ధి బాహుబలము నిండారిన సంపడ్య ఆఖండీకే 

__మైనరాజ్యము చిక్కె నేని యొట్షికభూనవునకై సను గర్వము కలుగును, 

. ఒక్కసారి. చెప్ప బడిన కారణ ములలో శెండునుూ - -ఇెడ్డనిగా 

ల. నుండవచ్చును, ఒకటి. మంచిది ఒకటి చెడ్డ? నుండవచ్చునా, 

ఉదా: ba పగలు ైంచెంాబువస్టు చం ల్ు ద్రుండు, కలు 

ఆల ంకారములు 

రఛాజసభలోం బలుకుబడిగల దుష్టులు __ ఈ 

ఇందు నొకటి మంచిగుణమునుు ఒకటి చెడ్డగుణమును చెప్ప 

బకీనవి, 

ఒక' కారణముచేక( 

బ్రారంభము చేయంబడీనకార్యము. ఆకసికమెన కారణాంకకముచే 

నో మగుట * సమాధి *. 

23 , సమాధ్యలంకార ము — లక్ష; 

ఇందు. గారణాంతరయు కాకతాళీయమయున సంభవించును, 

ఉడా: డాన్న్మిస్సణయకిేపమును. పోంగొట్టుట కై శేను డాని 

పొచములనోంద(ను బడ సోంగా నాయదృష్టమువలన నా కుపకారముగ 

చేఘగర్థ న మాయొను, 

ఈయలంకారమునందు నొకకారణము చేత చే యసకార్యకు. 

శనంతేటను శానుగ సంభ నించిన యన్యకారణముచే సుకరము చేయ. 

బడును. * సముచ్చ్బయము "నందు కార్యము వేంయుటలాో నన్నీ కారణ 

ములను ఖలేకపోతే న్యాయము'చే సనూనయులు. క కావ్యలింగము "సందు. 

శ్వ క్రుత్వముమొ లే, ము నివశ్నీత ము, “శే+శువులసంఖ్య గాని సగ 

ప్రా,భాన్యము గాని వినక్నీరేయులు కావు. ఇది యాయాయలంకారము 

లకు గల భేదము లవి తెలీసికో నవలయును, 

(రా, (ప ప్రత్యనీశాలంకాగము ; ఆం లకే? ప్రతిప తిప కులమోటి 
కఫ తీర్చుకొనే ప్రతిప తిపకులకు సంబంధిం చిన వారినీ తిరస్కటరించుట 

ప ప్రశ్యనీకము . 

ఇంను( బగవాండు బలకంగుం డని మ్మ వానిని తిర స్క_రించుట 

 చకయానందున వానికీ సంబంగముగలవనారిని తిరస్కరించుచున్నా | 

ర నృయర్థ ము గమ్యము, 

ఉదా; నునసా! మసోళవునిం జంపినళివునిమోంద. నీకన్న 

కోపముచే ఆకనీభ్ కుండ నగు నన్ను సంసార నను బురదలో “నేల 

బ్రో, నెదవ! ఇట్లా నీవు పు శ్ర శ మును కనంబజుపకలసినది ? 

(మనోభవుండు = మనస్ఫువల్లి ( బుట్టిన నాయకు 3 నునభుండు), 

ఈ యలంకారయునకును “హీకూర్ చే కకును భేదము లే. 

దనియు, దాని కిది యొక భేవ ననియు ఫొందజమరము, 

We వ్ర తీషాలంకారము 
4 నాలు లక్కు? ం ఊప మేయోక్కర్ష 

ప్రయోజ మైన స ఉహమాచాపకర్ష ము కక
్ష పృతీపము), డద యప పకర్ష 

“నెందు విధములుగ( శేయవచ్చును. 
మైదు 

(ఆ) ఉపహనోప మేయములను ఉప మేయోప వగానములుగ 

కెఫ్టటకల. 

(౪) ఉపగూనరుయొక్క. యద్వితీయతను పరిహరించుటస్ 

| రెండనపాద్భక్యమును చెప్పుటవలన, 

౨. 



అలంకారములు 

(ఇ) ఉపమేయముయొక్క. యడ్వితీయతను పరిహరీంచు 
టకు జెప్పినట్లు ఉపమానమును చెప్పుటవలన, ఇందు ఆపమానాప 

కర్ష ము వ్యంగ్యము. 

(ఈ) ఊడ పమానమును స్పష్ట్య్రముగ( దిర స్కఎరించుటనలన.. 

(6 ) సాదృశ్య విఘుటనము ( పోలిక లేదని చెప్పుట) వలన, 

విన్సిక్లి( గ్ మముగ నుదాహరణములు ;___ 

(అ) చాలా! ఈ నాళరీరము బంగారమువంటి చాయగలంది * 
యని బెలవె చె ప్పెదవు. బంగారము నిరాశతో నిప్పులో6 బడినంగాని 

దానికి నీచాయ రానేరదు __ (ర. గం, ) 

(ఆ)! మాహాత్మ ్యృమునకు ' నెల్ల, గాంభీర్య మునకు6 బుట్టి 
నిల్లు, రత్నముల కన్నింటికిని తండ్రి అనువాండను శేనొక్క_(డశే, 
నాతో సాటివాయ మతేయొకండు లేడు” అని యోపాలసము 

దృమా! తొందరపాటుతో. దలంపకుము, నీకు సమమైనవాండు ఢిల్లీ 
ధ రావల్ల ఛుం డున్నాండు ___ (ర. గం). 

(ఇ) ముద్దరాలా 1 ఈ కన్ను గవచేత చేల యెక్కు_వగర్యము 

చెంచదవు* నీ కన్నులవంటి నల్బగలువ లొకొ_క్క_క'లనిలో 

లెక్క_కు మిక్కిలీయున్నవి _ (కా, ప్ర.) 

(ఈ ) దీనిముఖ ముండలగా జం ద్రు( జేల? 

(6 ) సుందరీ | వింటివా యీవిపరీతము * నీ ముఖముతో 6 , 

జం దుకు సరిపోలు నని జనులు వాడుకొనియెదరంట — (కె. ప 0 

పృతీపాలంకార "భేదము లిట్లు ప్రాచీనాలం కారికులమతము నం 

జెప్పి కలి మొదటి మూండును ఉపమ లంకారములో నికే చాబ్లకది 

కొందజమకమున * ఆ శేపాలంకారము *, ౨ 6 అను క్త క్ 

వైధర ర్మ సివ్యతిరేకము ” అని రసగం గాధర కారుకు ఇెప్పినాండు, 

అయిదవది 

౫౬. మాలీతాలంకారము :. లక్ష? గుకొధిక మయిన 

యొకవస్తువునందు న్యూనగుణ మయినమబేయొకవస్తువు సమాన చిన్నా 

మువలన ( సాధారణధర్మ మువలన ) మటు(గుపడుట ¢ మౌలితము క 

ఇ ట్లాకవ స్తువును మలు;సపెట్టుసాధారణచిహ్నము (ధర ర్శమ్భు 

ససాజముగా వచ్చినది కావచ్చును, ఆగంతుకము. కావచ్చును, 

ఆదా: 

కొంటి వని తెలిసికొనుట, యెట్లు * (ర, గం), 

ఇచ్చట? చెదవులయెణుప్పు సహజము, 

ఉదా; రాజూ! సురలు నీయిక్కయళేస్సున ముని(గన 

హీమవత్సర్వకేమును శీతముచేతం చెలిసిక్రొందురు _ ( ఊద్ద్యోతము ). 

యశస్సు "తెల్ల నిదె. అది వ్యాపించి ప్రపంచము నంతయు తెల్ల Kc 

చేసెను. కావున ముంచువలనం చెల్ల cK: నుండు, హీమవర్చర్వత మందు 

గుజుంగుప డెను అని భావము. . 

జార 

పగడమువంటి పెదవులుగల నీవు 'తౌంబూలము జేసి, 

గంగి. 

ఇచ్చట బ, బ పంచమునకు గల్లీనధావళ్య మాగంకుకము., దీనిని 

గొందటు టా నీలిటోదాహరణముగ నిచ్చెదరు (చూడుండు ; కవల 

యానందము గ్గ 

౫౭. సామా న్యాలంకారము :___. లక: అ పృక్ళతవస్తు 

వుతోం జేరిన ప్కకృతవస్తువు అత్యంత సా దృళ్యమువలన చేబుగా 

గృహీంపయణుడనియెడల 6 సామాన్యము 9 

ఉదా: పద్రాకరములోేC జొచ్చివ సుందరులముఖములం 'బెలీసి 

కొన వీలు లేకపోయెను — (చంద్రా), 

౫౮. తర్గుకొలం కారము :-__ లకు ; స్వసణ త్యాగపూర్వ 

క మైన స్వసన్ని కొతవ్త స్టంతర సంబంధిగుణ గ హూణము “తద్దుణము, WU 

ఉడా : ఒకబంతియె యీ వనిత యొక్క. చేశ నున్న ప్పు 

. డెటుఫువన్నెగను దీనికాలినోళ్ల యొద్దకు 6 బోయినపుడు తెల్ల లను, ఎగిరి 

కనులయొద్దకు వచ్చినపుడు నీలముగను కానంబడుచున్నది. 

U౯, అతద్దుణాలంకారము ఇ లక్ష 

గుణమును ల హి ంపక 

¢ అకదుణపు స 
ద 

సన్ఫిహీతన _స్ట పంతర 

తబల మగుట చే తనగుణమునే నిలుపుకొనుట. 

ఉదా: ఓ రాజహం'సమ! తెల్లంగానున్న గ౦గాజలముల 

యందును నల్ల 6గానున్నయమునాజలములయందును. నీవు మునుంగు 

చున్నను. నీకుభ్ర, తకుమ్మాత్రృము. ఎక్కు వయా లేదు తక్కు.వయా 

లేదు (కా వ్రు) 

౬౦. ఉత్తరాలంకారము :-- లకు. ; చశ్నేము లేకుండ 

గసేయు _త్తీరము విన్నంలేమా ల్రే, త మున ,బ బృశ్నే మూాహీంప(దగియుం 

డుటయ్యా ప్రుక్నేయా డాని కసం భావ్య ప్రతు క త్రేరమును పలుసారులు 

చప్పుటయ్సు ప్ర శ్నమందే యు త్తర మిమిడియుండుటయ్సు రెండు 

పృశ్శముల క్రాకయు తరమే యుండుటయు. * ఉత్తరము* అను 
లో అలి 

అలంకార మగును. 

ఉదా: (౧). “నీను 

శీను నాకుశల మిం కేమి 

ఇచ్చట నొకండు కుశల మడిగె ననియు, డానికి నిది యు త్త త్తర 

(ట్రైతికీయున్న దానను అని 'చెప్పుటకం యె 

చెప్పుదును ఓ 

మనియు ఈయా_త్తీరమువలన నూస్యాము, 

ఉదా; (౨). ఏది వివమయు¥ చెవగతి ; ఏది సుఖము.* 

సుక ళల తము; ఏది దుఃఖము *. లోకులు కులులుగ నుండుట, . 

ఎ స్టీసనకు. ( ఎద్ది 1-ఈళునక ) వాహ ఉదా: డె. చ 

నము * 
— ఊం, ఎ ద్దీకునకు(ఎద్దు ఈశునక) వాహనము, 

ఉడా: : (్ర). ప్ర కృషికు లెద్దాని వాంచింతు: శెల్ల యసు ? 2 

చ్ విణెము వెద్దాన నొక్క్ళాంగ యడల 



Hoe 

ఉ, “పంటి నని రము తరము — (అంధ 

చం చొ Ye 

చివర రెండు భేదములను “చి త్రోత్సర  మనియెదరు, ఇవి' శబ్ద 

౬౧. . నూక్షూలంకారము ఇటా లక్ష 3 సూమ్మెర్గమును ఇంగి 

తముచేత( గాని, "తకారముచేత గాని, తాను చెలుపంగోరినపారికి నిక 

రులకు 'చెలియకుండం 'దెలీయంజేయుట 6 నూక్షృము ౫. 

(సం శేళకాల. మెప్పు డని 'తెలీసికొనం గోరుచున్న) 

"నేను చూచుచుండంగ నొ వనితే తనసీమంత మణీని దనచెం డ్రుకలలో 6 

గప్పిజేగా సెను (నూర్యుం డ _స్టనిం చినతరువాతే నని తెల్చెను - ( గ్రువం. ). 

ఉదా: 

. నూమార మనంగా తెలివిగలవారికి, ( లేక సహృదయులకో ) 

మూ శ్ర ము శెలీయునట్లి సంగతి. 6 ఇంగిత * మనంగా చేస్టావి శ్రేనము; 

6 ఆహర) మనలా నభిస్రా య మూ “హింపయగినవ్యాపారము. 

౬౨౩. 'వ్యాజో క్యలంకారము : మ లకు. : 

స్వరూపమును కపటమువేం గప్పిపుచ్చుట వ్యాబోక్షి క్రి 

స్నుటమైన వస్తు 

ఉదా: హీమవంకుండు పార్వతిని. 'తనచేతులలాశం బె 

నామె కర స్పర్శము శరీరమునందు కంపరోమాంచాదికములం పుట్ట 
ee అచ్చా! ' హీమవంతునిచేతు లెంత చల్ల ౫ నున్నవి "యని శివం 

డెను — (కా, 

“బెటంగా 
ఉట ల 

ప్ర 
తనకుం గల్లిన హార న న్వేదరోమాంచాదులు పార్వతీ స్పర్శమ 

వల్ల ( గాక తనచేతిలో నాను సెట్టుచున్న. హిమవంతుని చేతుల 

చల్ల (దనమువలన నని శివుండు కపి ఏ నుచ్చుటకు యత్ని ంచెను, 

. ॥ అపహ్నుతి " యందను6 ,బ (బక్ళలౌత ప కృతేములయందు నె సామ్య 

ముండును 5 ఇచ్చట నుండదు, ఇదియే వీనికి భేదము, 

ప “౬కి, వక్షో: శ_క్షులంకాదము వా లక్కు ; శ్రీవ చేతగాని కాకు 

స్వరముచేతంాని వాక క్యమునక్రు నర్గాంతరము ' కల్పీంపంబడినచో 
| థె. 

“వ శో డి 

ఉదా: (౧. ఆమె యేమి చేయుచున్నది క్ నీళ్లాడుచున్న ది, 

ప తిదినమును నీళ్గాడినను ఒక క్క_కుమారుని-నై నను కొనదే* యిది యేమి 
(UU 
వింత * 

ఇందు మొదటి 6 నీళ్లాటకు ) స్నాన, మని యర్థము, దానిని 

శేవచే “ప (ప్రసవించు ? కన్న యస్థాంతరముగ మార్చి ' రెండవ “నీళాటి 
ప్రయోగంపలుడిని. - 

ఉడా: (౨). కసత సత్యకు చెప్పువారు. € చేవునియెదుట 
నంతయు నిజము చెప్పెదను? అన్న మాటలను ప చుశ్న ఫూర్వక స్వర 

ముతో. జెప్పినయెడల వానికి విపరీ తార్థము కలంగును, 

: ఇది శేబ్దాలం'కార మని నోటే టమతము 'ఇతర లాక్షణిపలు 
. (అలంకారస సర్వస్వకారుండు, విద్యాధరుండు, విద్యానాథుండు, దీక్షి 

భుభు మొదలగువారు ) అర్థాలం కార మనిరి, 

Uy 

బృంహితంబులు' 

అలంకారములు 

౬5, స్వభావో_క్ష్యలంకారము 2: “లక్ష: ఉన్నది యు 

న్నట్టు: స్వాభావికముగ వర్మించుట 6 స్వభావోక్తి, దీనినే క్రొందటు 

“జాలి” యందురు, డ్ : 

ఉదా: 6 ఇత్తెజంగున మృత్తగజంబులు వచ్చి సకోవరంబున( 

జొచ్చి మద్చికలు. "హెచ్చుమోజం గరంబుల జలంబులు పూరించి కఠులు 

కరేణువులమో (దను కరేణువులు కోరులమో(దను' జల్లుచు. , కుం డాదండం 

. బులం బుండరీకంబులు వెటికి నిండిన కుతూ హలంబున గండు మిగిలీ 

వేటా టాడుచు' నన్యోన న్యనదనసౌరభంబు, లాస్వాదించి. మోదంబున 
(Joe 

= జులంబులు సేయుచు..... “పుష్క ర్మాగ్స, గ ,0బుల . 

స్రారించి చిమునంగ్రో, వులంబో లె నోొండొంటిపయిం జిమ్థుచు నేక 

ప కొరంబుల శ్కీడించి మానంతులబలవంతంబున జలవివోరం బుజ్జ 

గించి 'పురంబునకు మగుడునంత ? _ ( ఆం ధృ జైమినిభారతే ము ), 

అలంకార సామాన్యమైన చమత్క్భృతిజనకత్వ మందును డండ 

వలయును, లేనియెడల గజ్జము గడ్డి తి నెను, సకిలిం చెను లద్ది 

వేసెను చెనుకకాలితో ద్నెను' అనువర్లనమును “స్వభావో క్రై 

యను నెడ. మవము దినమును. మాటలాడునది యంతయు, వ్రాయునది 

యంతయు .'( కొద్దిగ తప్ప) *స్వభావో_క్సి). యనియయే" శెప్పవలసి 

యుండును. కావున నండటికును' గోచర మగువ స్తుస్థితి గాక్క' నూక 

నిరీకుణము గల కవికిమా [త్రము గానవచ్చునట్టి సూళ్త్య స్వ భావములు 

వర్గీంప(బడినచో సది * స్వభావోక్తి కి” యగునేకాని యన్యథా కాదని 

అలంకార సర్వస్య శారునిముతము. శాత్పర్య చమన వస్తువులయొక్క_ 

సాధారణధర్మ ము గాక అసాధార ణభర్మ యు ఉన్నది యున్న ట్టు 

వర్గీ ంపంబిడెనేని 'అది “ స్వధావో_ క్రీం యనిపించుకొనును, 

'పౌళ్ళా త్ర్యసాహిత్యమునందు 6 స్వథావో కి కి శి మిక్కిలీ 

గౌరవము కలదు, అత్యు క్యూదులు లేకుండ, నున్నది యున్నయట్లు 

స్వా భావికముగను, సహృదయ హృదయా హ్లోదకర ముగను వర్ణి ంపళల్లీన 

 కవియొక్కం: "కృ తిభాళ క్తి వెయ్యి యలంకారములతో నావినయ 
మునే: వరి.  అదుసన్యకొదికం కొ. చేయినుడుంగు ''లధిక మని చారి 

యభిప్రాయము, . 

. ౬౫ భొౌవికాలంకారము 3. లక్ష : _ జరగినది గాని జరగ 

బోవునది. గాని ఆక్యదు తార్థకథనమువలన నిప్పుడు జరగచున్నట్టు 
వర్ణింప పణబడెశేని భావికము ”. 

ఉదా; తనపుడి సిట్: 'దివ్యములయిన మళ్ళ నీ కచ్ళపములం జూచి 

నమునికులపతి యగు నగ _క్య్రబుపికి జయము అగుగాక అ, స). 

ఇయ్యాది యీయలంకారమునకు నుదాహరణ మని ఫూర్వమున 

నుండి పరంపరగా వచ్చుదున్నల్లోకము.. కిచ్చట. సము ద్ర పానము? 

చెప్పుట యుద్ద శేము, సము, దృమునందుండు' ఆదినుళ్స బ్రకచ్భపావతార 

ములను తనయం జలీలో నగ స్తుండు చూచుచున్నాం 2 డని చెప ప్పృటవలన 

సమ్నుదృ ద పొనము సత్యకు ముగుచున్న దని యా యుడదాపురణనూ 

ఇప్పువారితాళ్ళర్యము. ( న 



అలంకారములు, 

కోని. భామహోదులు దీనిని కావ్యగ్తణఘుగ .. నెంచిరి, వారి ; 
మతీమున6 గావ్యములో నికొంత భాగము దీనికి నుదాహరణముగా నుండ ' 
వచ్చునేకాని ఒకటి రెండుపద్య ములలో "నిది. కానణడదు. _ కవి తన 
మనసు లోనిఖాపమును. దీనిమాలకముగ6 జదువరులకు( ,బ (బృశ్యకు | 
ముగ జూాపును, - కావున నిది భావికము, ఇందుకో చాంద్ర మహో 
భారతెముందలి యుద్ధ ప్రకరణము లు ఉఊదాహరగ్షమగ( శెప్పపచ్చును. 

అందును భీమ(డు కృష్ణునిచేం జ క ము పట్టించినప్ర ప ప్రకరణము, అఫి 

మన్యునీ చివర యుద్ధమును మైంఫవేకథశాటియార్థటును, 'దుళ్ళాసన 

వధయు నీభొవికాలం కారమున కచాహర ణంబులు సంస్కృత 
. వాజ్మ యంబునం గాదంబరిలోని మవ+ క్వే తోవర్ష నంబు, హర్ష చరితా 

రంభమున నున్న " వేదస్వరూప దర్ణ నము, ముని క్రోధవర్ష నము? పుళింద ' 
వర్ష నము మొదలయినవి ఇందు కుదాహరణము లని తెలిసికొనవలెను, 

నీనికిని స్వభావో క కికిన్సి భేదము | కలదు. శెండింటిలోను నర్గీ oప 

టడినవిన యము పృత్య క మగ6 గానవచ్చుట కలదు. కాని, "వస్తు ' 

స్వభావవర్గ నము స్య భావో క్లికిం ' గారణ్లమయు,. ఇందు. నద్భుతవర్ష న 

మందులకు గారణము, ఇది రసవదలంకారము కాదు, అందు విభా 

వానుభావముల ననుసరించి రసాదికములు భాసీంచును... అద్భుత 

వర్ష నమువలనం గాదు. ఇది ఖ్రాంతినుంతము గాదు. ఈభావనయందు 

భాంతి లేదు, a 

ఓ, ఉ దాత్తాలంకారము '!-_ ' లక్ష ౩ వసు స్వసమృద్ధిని (సం 

పత్తును) గాన్ని సృక్ళతే విషయమునకు మహాఫురువ. చరితమను అంగ 

ముగా (ఉపలక్నణముగా గాని వర్ణ ంచుట 6 డద త్తు). 

ఉదా* (౧). రత్న _స్తంభములయందు. 

(సృతిబింబసమాహములచే నావరింపంబడియున్న రావణుని హనుమం 

తుండు కష్ట్రముమోందం 'బెలీసికొనెను = (ఆం 

గానయడుచున్న 

(గి ఇంద్రా, |» 

క ఇది వస్తుసమ్యద్ధికి (సంపదకు) నుచాహరణము. 

ఉదా: (౨). శ్రీ రామచంద్రు, దు య పిక వాక (పరిపాలనమనం 

దాస కుడి చఛాహుమ్మాత్న సహాయు? 'శగచు వాసముచేయుచుండి 

భాక్షుససలమును నిత్జూ లను చేపినస్థి నరు ఈ దండకారణ్యము. (స్మా. 

చిం, ఫి. ల 

ఇది నముహోవురున చరితము. అంగముగ పర్లి ంప(బకిన “ఉదా ' 

తము, 

ఈర; ధధవదడలంకారము 4 ఎం లక్ష: శృం గారాది. 'నవరస్లము 

లలో నెయ్యదిమొన నుతీయొకరసమునకు నంగముగ( బ్రతిపొదింపల | 

బడెసేని యది “ రసవదలంకార ' మిసను, 

ఉదా; ఓ రాజా! నీ కతు ప్ర్రీలు స్వసమలయందు గన్న 

ప్రీయకముల కంఠా శ్రేవమును నిజ మనుకిన్సి * వ్రియుండా.! - పరి 

హాస మేల? నాకంటికిం గన6బడి మరల జేశాంతరమ కు బోవుదువే * రి 

| చేత దూరీకృతుండ వై నె తివి? అని పలుకుచు మేల్కాంచి 

ఓయి దయావిహీనుయా | నీకు బ్రవాసరుచి యేమిటికి 1 నీ ఇెవ్వాని ' 

సాలే 

(ప్రియం ఇదు 

తమ బాహు బంధనమున లేకుండుటను ఊాచి యెలుంగెత్తి. 'య్ు్చె 

స). 

ఇచ్చట చాక్యార్థభూతమును ఈ అంగియు ముఖ్య మైనదింయంం . నగు 

రసము శ కరుణము ” ; తేంగభూతర సము విప చ్రులంభళ్ళం గారము * 

దరు (అ. 

చని ఈ౭యయబడినలకు ణము ధ్వని నొప్పుకొనువారు ఇెప్ప్ర నది. 

వీరిమతమున అంగిగా నున్నర'సస్తము ధ్వని యనియా అంగర సము అలం 

కార మనియు. కాని ధ్వని లే దనువారు రసము * అంగ” రూపమున 

నున్నను “అంగి *? దూపమున నున్నను అలంకార మే యని యందురు, 

డ్రేయోలంకారము :--- లక్ష! ఒకభావ మన్య భావ 

మునకు 6 గాని, _రసమునకులగాని అంగముగ6ం జెప్పయబడెనేని యది 

ప్రే 

౬౮, 

యస్సు?, ద్ని చే 6 భావాలంకారి నునిదయు ననియెదరు. 

ఉదా: (౧). అంత్య కాలమందు యముడు నాగపాళము 

నామెడకు చేసినను ఓఫణీం దృ దృహోర ! నాకప్పుడు కణకాలమైననూ' నీ 

పోలీక కలుగుంలావున కన మరణమునందు6 గూడ ' సంతో వ ము 

జెందుదును, 

ఇందు భగవద్విసయమైన రతి భావము “అంగి”; డానికి 

మరణవివయ మెన “రతి? అంగము, | 

ఉదా : (౨). కాశిలో . చేవనదీతీరమనం గూర్చుండి నోచి 

పెట్టుకొని శండుచేతుల' జోడించి “ఓ గారీపతీ! త్రిఫపరవార!, 

శంభూ ! త్రిన్మేత! నన్ను రక్నీంపు” నుని యజిచుచు చే సెచ్చుడు 

దినములను "నిమిహములవ లెం గడఫుదును * (కవల, ), 

ఇందు శాంతరసము అంగ్ని దానికి * ఎప్పుడు గడఫుదును ?' 
అనుపదములచే సూచిక మైన “చింతే? యను వ్యఫిబారిభావ ము ” 

అంగముగ6 జెప్పంబడినది. కావున * వ్రేయస్సు ". 

. ఒకా ఊర్దసి న్విఅలంకారమ 1 లకు ప రసాఖభాసము గానీ 

'భావాభాసము గాన్ గు జీభ్లూతత్వము( బోం"దేని (నుజీయొక' డానికి 

|] నంగముగలి కెప్పయుడెశని) 6 ఊర్జస్వి * యగును, 

ఉదా భయముచే నరణ్యములో డాణియాన్న నీక తువుల 

చక్క-నిక్త్రీల యంగ సౌందర్యమును సాభిలానముగ దిలకీంపని ద యొక 

వెంచువాం డై నను అడవిలో గలండా 2 

ఇచ్చటు6 జెంచువాం డ్ డ్రయొక్క పరదారవిన య కోత్ను 

క్యము అనాచిత్య మై మనది. కావున నిడి “కృంగారాభాసము*, ఇదె 

|: రాజవివయకర తికి అంగము కాన్రన * ఊర్జస్వి ?. 

2౦. సమూహీతాలంకారము $4 లక్ : భావశాంతి మజీ 

యొకచానికి నంగముగ( జెప్పంబడినచో 6 సమాహీతము ’. కే 

ఉదా వ ఇది యేమి చేయునో చూచెద మని నే శిమియు 

రై 1 నూటలాడ్రపండ నుంటిని 3 వీడు నాతో మాటలాడక యున్నా 64 (శు 



సలం 

శేతుం డని తలంచి యది కోపము న్యా శృయిం'ెనుఫ.. ఇ ట్లొకరివెపు 

_ మటేయొకరు విలకణదృష్టితోం జాచుచుండిననునోజ్ఞావస్థ దాటిన 
తరువాత చేను సౌాభి ప్రాయముగ నవ్వితిని. అది శ్రైర్యమును కరంగెంచు 

నట్టి బాహ్బుమును విడిచెను ”, | 

ఇచ్చట కృంగారరసము 6 అంగి” 

కంగము ((కువల. ).. 

౭౧. భఛావోదయాలంకారము ;-- లకు ? ఖభావోదయముమటి | 

యొక దాని కంగముగ నుండెచేని అది * భావోదయ ? మన(బడును, 

ఉదా : సువ్భాదులతోో గలసి మధుపాన ము6 జేయుచున్న 

నీవై రులు, ఎట్లో నీపేరు విని వివవుదళను బొందిరి: 

ఇందు రాజవివయ రతిభావము అంగి ; దానికి శ్రాసాదిభావో 

దయము అంగముగం జెప్పంబడె డెనదె. 

౭౨. ఫావస సంధ్యలంకారము : వా 

యొక దాని కంగమైనచో 6 భావసంధి* యను అలంకార మగును. 

ఉదా: రాజా! నీ యుద్ధసన్నాహము విని బయలుదేరు 

చున్న నీవీరులు తమ యెడమచేతులతో దను ప్రీయుకాం డృ చావ్చ 

ధథారలను, కరడి చేతులతో c దమశ(స్ర్రధారలను కుడు చుచు చేయవలసిన 

కార్యమునందు. గొంతతడవు ముస్ధ లై "లె రీ. ( అ. స). 

ఇచ్చట వి 

ములకును * సంధి ” (ఒకవిధమెనపోటీ ) చెప్పంబ కినది.. అంగిభూతే 
మెన సృభువివ యభావమునకు నీ * భావసంధి” యంగము, కావున 

అలంకారము. 

. ౭3+ ఛావశీబలతొలం కారము ;_- లకు ; “ భావశబలత ) 

అంగముగ వర్ణ ౦ంపంబడినచో క భావళబలత ) యనునలంకారం' బగును, 

ఉదా! అకార్య మెక్కడ ! చంద్రవంక మెక్కడ ? 
'అది మరల గనంబడునా 1! మన శా స్ర్రజ్ఞూనము 3 దోదుములను తోొలం 

గించుటశేకదా ! చానిమోము కోపమునయహాడ. “నెంత చక్క_ల నుం. 

డెను! ధర్మ జ్ఞాలయిన పెద్ద లే మందురు 1 అది కలలోవైన దొరకు 

నది కాదు, "త్రూ! శాంతింపుము, ధన్యుండగ-సేయువ దానియధ 

రమును గ్రోలునో ! -- (అ. స, 

భావము”? 3 రెండవవాక్యయున జోత్సుక్ళ భావము '$ వహాండవ 

మున అపవాదభయమ్సు అజవవాక్యమున 

ఏడవవాక్యమున “ ధృతి * ఎనిమిదవవాక్యమున “ చింత * అనుభావ 

ము లన్నియు నిందు. గూడినవి, ఇది విప 

ఇది దేవయానినిగుణించి యయాతి ెపె ప్పె నని కొందజును, 

ఉర్వశినిగుటిం చి విక్తృముండు చెప్పెనని యితరులును చెప్పియున్నారు. 

ఈ కశేహకాంతి ”' దాని 

లకు : ఫావసంధి మటణి ' 

చీయూన్నేహము, రణౌత్సుక్ళము అనెడి శెండుభావ 

కర్ళభూ వణములును 

(్రలంభళ్ళం గారమున కంగము.. 

అలంకారములు 

4౪ సంస్ఫష్ట్రి, ౭౫ సంకరము లను అలంకారములు :___ 

లకు ; రెండు గాని ఎక్కువ గాని అలంకారము లాక వాక్య మునందు( 

గలసీయుండుటకూడ 'లాత.ణికులచే వేలు అలం కారముగనెందంబజెను, 

ఇట్టికలిమిడి శెండువిధముల నుండవచ్చును. ఒకటి తిలతండుల 
ముల( నువ్వులు బియ్యము )వలెను; మజియొకటి శీర నీర న్యాయము 
నను. ( పాలునీరువ లెను ). 

శెండు అలంకారములు తిలతండులములనలె6 గలసియుండిన 

యెడల, ననంగా నొకదానితో మటియొక దానికి సంబంధము లేకుండే 

చేని యాకలిమిడి ళం స్స సం సృష్టి * అనంబడును. 

ఉదా: చీకటి తన యంగములను పూంతపూయుచున్న 

ట్లున్నది; ఆకాశము కాటుకను కురియుచున్న దె; అసత్సురువ నేవవలె 

చూస్ర పచున — (మ కటికము 1. సాపు నిహ్ఫృల మళచు దె (CC ఎచ్ళే ము) 

ఇందు శంకుజ్త్ పే చకులకున్సు బ్ ఉపమక్షున్లు “సంసృష్టి”, 

శబ్దాలం కారస సంసృష్టి అర్థాలంకార సంసృష్టి, ఉభయాలంకార 

ంసృష్టి అని మూ6డువిధములుగ నీయలం కొర ముం డవచ్చును, 

 శీరనీరములవల్కె ననంగా నొకదానిని వటీయుక్షటి యాక్ 

యించి అచేకాలంకారములు కోలసీయుండుట * సంకరము *. 

_ అంగాంగిభావసంకరమ్ము 'సందేహసంకరముు ఏకవాచకాను 

(స్క వేశీసంకరము అని * సంకరము ” మా(గడువిధములు: 

... 'ఒకయలంకారమ ముఖ్యమై దానిష్రార్తీకై తక్కిన యలంకా 
రములు దానికి  నవయవములుగాం జేరియాండుట “అంగాంగి ఫావ 

సంకరము *. 

ఉదా! ఓరాజా ! నీళ తత్ర లరణ్యమునందుం బరుగెత్తు 

చుండ(గా6 గిరాతులు వారీమరకతమణులశిరోళూవుణమును, బం గారు 

రత్నఘటికములైన నూపురద్య్వయమును తీసి 

రొనిం బింబోస్టుకాంతిచే చెట్టయబాజణినహారమును గరివెందలదండ మని 

వారింపరైరి 1 = (కా. వ్ర) 

- ఇచ్చట 6 బింబోన్థకాంతి ? ( దొండపండు వంటి దవ్రుల 

ేజన్సు )వలన ఆ వోరమునకు నెజుప్రరంగ వచ్చె నని శెప్పుటచే 
6 తద్దుణ మును అలంకార మాయెను. గురినవెందలదండ యని తలంచి 

| కిరాతులు హారమును హరింపనైరి అని చెప్పుటచే “ ౌంతిమంళ ) 
ఇచట మొదట కార్యా కార్యములను విచారించుట ఈ వితర,_ మను అలం కారమయ్యెను, ఇందు! దద్దుణము నపేవ్నీంచి చఛ్రూంతిమం 

|] తము పుట్టినది కావున నీళెండు అలం కారములకును అంగాంగిభొవము 
వాక్యమున “నుతి >; నాల్జవ వాక్య మున 6 స్తరణము రె 1) అయిదవవాక్య 

6 భృంక్ష%, దైన్యము). 

కలిగను, 

ఈ యం గాంగ భావరూప సంకరము శట్దాలంకారములకు సంభ 
వింప దని 6 అలంకార సర్వస్వ ” కారుని మఠము, కాని కావ్య 

కారునకు నీముత మసమతీ ము, 

ఒక వాక్యమనందు సంభవిం ప (దగిన అలంకారములలో వేదా 

ప్రకాశ 

| నిని చెప్పినను సాధకచాధకములం లేకుండుట * సంటేహసంకరము ”, 



అలంకారములు 

ఉదా! య్రైహ్మాదేవుం డీసము 

పోయొను గదా * . (కా, ప, 
లీ 

సముద్రము ప, స్తుతవిషయ మనుకొన్నయొడల నిందలీవి శేవ 
ణఇముల సామ్యమువలన్క నన్నియు సద్దుణములు గలిగి యొక్క_నుర్లు 

ణము గలపురుసాదులనుగుణిం చిన అప్ప స్తుతార్ణ ప్ర ప తీతి కలుగుచున్నది. 

కావున దీనిని | సమాసో కి) వు స సో క్తి అనవచ్చును, సమ్ముద్ర నృ ప్రస్తుత మని 

యనుకొన్న యెడల డానిసమ సణతవలన _ నేదియో ప్రస్తు 

చును న నిదిశ యప శ J గావు ప్రస్తుత పృకంస ?. ఇచ్చట నిదియా యచియా 
యన్న సంశయము కలదు, కాస నిది. 6 సంశేయసంకరము '. 

ఒక్క వాచకశబ్దమునందు అలంకారములం _స్ఫుటముగ నున్న 
యొడల * సకవాచకాను ప శ్ర వేశసంకరము ) ఆగను, 

ఉదా ! మురారివలన నిరతము లయి నరకనిర*ధముచేయు 

చుం డెడిచకృధార నంగవలె-నే నీతలయందుం బడును --- (అంధ్ర, 
చంద్రా: Dl ee 

ఇచ్చట * మురారీవలన నిర్ణతము అనునది చక్రధారకును, 

గంగకును సాధార ణము, 

కావున “వలె ’అనుపడదమునందు * ఉపమ” కలదు, 

నిరోధము చేయు ? అనుపదమునందు చక్కధారాపతీమున నరకాసు 

రునివధయు, గంగపకుమున నరకలోకనివ్య త్తియు అని శ్రేషువలన రెం 

డర్లము శేర్పడుచున్న వి. కావున “ వలె” అనుపదమువలన ప్రకృతా 
చ్ త్త 
ప్రకృత శ్రేమలు స్ఫురించుచున్నవి. ఇట్లు ఈ * వలె” అనుఒజకపదము 

నందు క డ్రాపవము*, ఈ నేహ ) అను రెండలం కార ములు నిమిడీయు న 

దున ఇదె! పకవాచకాను ప్ర బేశసంకరము ఫి 

దీనిచే కొందణజు ఏక ప్కతిపాద్యసంక ర మనియు, పీకవ్యంజ 

(చువేశేసంకర మనియు. జె ప్పెదరు, 

2౬. అసమము | ఫీలా లకు ః సర్వథా ఊపమానమును నిషే 

ధించుట అసమము స 

డాదా  సక్యసంధర చందు. హరిశ్చంద్రుని 'భోలినవా౭డు 

తే లేడు, 

ఈ యలంకారము. వ్యంగ్యముగ అనన్వయమునందు నుండును, 

కాని రూపకదీపకాదులందు వ్యంగ్య ముగ నున్న యుపమవలె నచ్చట 

జీజటు పేరు వడయను. కాని వాచ్యమునందు నిదె స్వతంత్ర, ,చమత్క్మా. 

దీనినిగాడ 

పుూార్హలు స్ప మొదలయిన భాగ ములుగ ఏ. లయినంతవజకు . విభజింప 
రము కలవ గాన భి న్నాలం కార ముగ చెప్పంబుడును, 

వచ్చును, (| 

దృమును గంఫీరముగను' రత్న 

పూర్ష్రముగను స్వచ్భకాం తిగలదిగను చేస  సరసపానీయముగం జేయక | జె 

6 నరక 

మమ్మటాదిఫూర్వు "లెవ్వరును దీనిని స్వతం శ్రా లం కారముగ 

నొప్పుకొనలేదు కువల యానందము నందును
. గానరాద్దు, రసగం గాధర 

వ్యవహారము! శెష్చక హోర
 దీనికిని 1 నిదర్శ "నకం గలభేదము

ను 

౫*ం౯ 

౭8, ఉచాహరణాలం కారము *— లక్క, సామాన్యముగC 

జెప్పంబడినయర్థమును స్పస్థ పబుచుటకు తదేక దేశమును నిరూపించి 

సామాన్యము నకోను, ఏక' దేశయునకును గల అవయవావయవిభావమును 
చెప్పినయెడల నది.“ ఉదాహరణము).. 

ఊదా : సద్దుణశాలీ విపత్తులో నున్నను ఊప కార మే చేయును. 
మూర్చ ఇెందినదియుం, జచ్చినదియు నగు .పాదరసమే యిందుకు 

నిదర్శనము (ఈ. గం, ): 

ఇందు అవయ వానవిభావబోధకము లగు శవలె ఈ నిదర్శ 

నము”, 6 దృష్టాంతము ” — ఇత్యాదిపదము లుండును ; అర్థాంతర 

న్యాసమునం దుండవు. ఇది వీనికి "భేదము. 
టు 

ఇది స్వతం త్రాలంకారము కా దనియా, ఉపమాలంకార మే 

యనియు( బురాతీ నాలం కారికులమలే ము — (5 గం). 

దీనిని అలంకార సర్వస్వకారు(డు గాని కావ్య ప్క ప కాళీకారు. 

డుగాని.పృశాపరుద్రీ దీ యకారుండు గాని కువలయానందకారుండు 

గాని స్వతం_త్రా తాలంకారముగ నుదాహరించియుండ లేదు, రసగంగాధర 

కారుండుమా త్ర, మిచ్చియు న్నాండు, 

౭౮, ప్రౌశ్క్త్యలం కారము "— లకు: ఒకవస్తువుయొక్క_ 

యొకభర మును అతిశయముగ6 | బృతిపాదిం చునిమి త్రము ఆవ స్తువుతో 

సం బంధము లేనీదియు ఆధర్మము ప్రసీద్ధముగాల గలదియు, నగు మణి. 

యొకవస స్తువుతో, దానికి సం బంధము గలుగంజేయాట 6 ప్రౌకోకి”. 

నీవు కుంకుమునీళ్లు పోని సీదొడ్డిలో "పెంచిన లవలీ . 

లత యొకప్పుడు నీ శరీరపుంజాయను పోలుచున్నది (ర. గం.) 
ఉదా; 

. లవలీలత స్వభావముగ నెట్టనిది, అది యెజ్ఞి దగుటకు కుంకుము ' 

| నీళు దానికి. బోయనక్కొ_ఆలేదు, కాని లతయొక్క._. ర_క్తిమను అధిక 

ముగ. జెప్పి చానిని ఆ(స్ర్రీయొక్కం చేనిచాయతోో? బోల్పుట కవి 

 యుద్దేళము, 
ఇట 

రాం లలిశోళంశారము : వ “లకు ; ప ప్రకృళధర్మి యందు 

బ (బృకృత వ్యవహార ము6 జెప్పక యప ప్రకృతే న్యవహోగనంబంధము. జెప్పిన. 

యడల “లలికము?, ౧.౧౨. 

ఉచాః: 'ప్రపంచమునందు నింకొక చక్కని స్రీ లేదా? 

సీతయనా నీకుం దగినది? రావణా!. చందనవృకుశాఖ లాగి నీవు, 

ఫణీంద్రుని లేపితివి! (ర, గం), 

ఇచ్చట్క నీవు సీతను తెచ్చి రామునికోపమునకు చా, తుండ 

వై తి వని చెప్పుటకు. మాటుగా చందనవృకు శాఖను లాగి ఫజీంద్రుని 

శేపితివి అని చెప్పంబడినది, 

మైలమణమలా గ 6 

కారమునకును “అప్ప 

చ్రకకభర్మి యందు” అనుపదముచే నీయలం 

ప్రశంస కును గల భేదమును * ప్రకృత 



to © 

చెప్పబడినవి. ఇది * భేదమునం దభేద *మను 

6 లలీతను ? వేజలం కారము కాదనియు, నిది నిదర్శన యే 

యనియు బెళ్కురాలం కారికుల యఖ పా, ప్రాయము 

"లాం, పవాక్ష ఇణాలంకారము : _ా లకు: సామాదుద్దేకక ప్ర 

త్ను లేకయే యీ పార్థ ము లభించుట “ పృహార్ట ఇము ? wy 

ఇది మూండువిధములు ; (౧) ఏ,స ప్రయత్నము "లేకయ్ తనిచ్చగ 

నభీన్హ యు లభించుట. (౨) ప్రయత్నము చేయంగా న ఫీష్టముకం కు | 

నిక్కు_డు లభిందుట, ( 3) ఫలసాధనమునకు ప్రయత్నము చేయు 

చుండగ (బృభుత్నముతో సంబంధము లేకయే ఫల మే లఫ్స్ం చుట, 

రాదా : 

క్రొ నెను, 

(౧). తౌను వెదకవలె' నన్నతీగ కాళ్ళే చుట్టు 

(ఇ). చాతేకము నాలుగైదు జలకణములు కోర6గా 

బీముము లోకము నంతయు నీళ్ళతో నిం పెను, 

(3). ధనము నిచ్చునౌవుధములకై 

నదియ దొర శెను, 

౮౧, పిపాదాలంకారము :-- లక : అభీహైర్థవికద్ధలాభము 

౯ బిపాదము ?. 

ఉదా : జను. లందటును తేనుతేనముపనులలో నిమన్న లె 

దూరముగ నున్నపుడు * నానుక్కుతో నీకమ్ములను విణీచి యీపంజ 

రముననుండి నెడలిపోయెదను 3 అని చిలుక ? మునోమయామశమును 

రుచి చూచుచుండగా. ఏను(సుతోండమువంటిపెను బా మొకటి దాని 

పంజరములోనికి( దూఆను (ర. గం). n నా 
1 కి . . 

పృయత్శృము వేయక వచ్చినది నుంచ్చిప ప్రయత్నము చేయగా 

దానికి వ్య తిశేకముగ అకస్మాత్తు వచ్చినది, ఏ పృయతృము మంచి కని 

ఇదేయంబడినదో యదియే ఫిరుద్ధఫలను నిచ్చునది యని దీనిశ్తే. యెన్నో 

భీదముల6 జెప్పవచ్చును, . 

“ఇది వినమాలంకార ) భేద మని క్రాందబినుతేము, 3 

రా౨, ఊల్లాసాలంకారమూ 3 లక్ష్ ? ఒకవస్తువుయొక గ్రాగుణ 

దోవములచేత వ _స్వ్రంతరమునకు. గుణదోపుములు కలిగినట్లు వర్ణి ంచి 

నవో “ఉల్లాసము, ee 

ఇయ్యది ౧ గుణముచే గుణము ౨. గుణముబే దోహుము, వెం. 

దోహముచే దోపుము, ర దోసముచే గుణము కలుగుట యిని నాల్డు 

విధములు=. 
. కే 

ఉదా హింసా పృధానులయిన రాకుసులచే చెల్ల'ప్పుడును అప 

వికృమలంగ( బేయయబడిన వింధ్యాటవులు రామాంమ్రీసంయోగమువే 

6 అతికకోూ డీ 5. 

కం కను భిన్నము. అందు పదార్థముచే బదార్థముయొక్క_ అధ్యవ ' 

సాన ముండును ఇందు వ్యవహారముబే స్యవవే రాధ్యవసానము గలదు, 

శున్వ చుండ 

దను. దున్నుకొని (బృ 

a ప్రాయముగ నుపయోగించి నయెడల 6 

అలంకారములు 

"ఇందు బూర్వార్థమున డి దోపుముచే దోవము, య్ _త్త్ రార్థమున 

| సణముబే గణము కట్టుట చెప్పబడి నది, 

ఉదా: సజ్జనులను ఆ కీయింపకుండుట ధనము యొక్క య యభా 

న్యము = (ఆంధ్రం దా, 5. 

ఇందు" సజ్జనులగుణము చేత, వారీ నాళ ,యింపనిధనమునకు 

అభాగ్యదోవము పట్టినది. a నం 
. లో 

ఉదా: రాజసేవ క త్రిమోందిసామువంటీది. రాజనేవకులకు 

వధము 'లేకుండెనా యదియే వారికి లాభము, 

రాజుయొక్క క్రార్యదోవము'చేత వాని సేవకులకు ప్రాణ 

| ములు దక్కటయే యొకలాభ మని గుణముగ వర్ణ ంపంబడినది, 

ఇయ్యది 6 కావ్యలింగాలంకారము "చే గ తార మగటచే 

1 స స్వతంత్ర తఈొలంకారము కాశేర దని కొందటున్సు లోకి కార్థనుయ 

' మగుటచే అలంకార మే కా దని "మణీకెండటును చెప్పుదురు. 

' ౮3. అవజ్ఞాలం కారము : లక: ఒకవ స్తువుయొక్క._ గు 

దోవుములచేత, నితర వ స్తువులకు గుణదోవ.ములు కలుగకుం డుటఅవజ్జ ?, 

ఉదా: మానికను సముద్రములో ముంచినను స్వల్ప జలముే 

చొ ౦చును . 

; ఇయ్యది * విశేపో క్రి*యే కాని. వేటు అలంకారము కా దని 

రొందటు యళ ప్రాయము. 

రార, అనుజ్ఞాలంకార ము "— లక్ష: చెడు వస్తువునందు నొక 

గణము జాచి యంగు'కె ఇెడువస్తువునే కోరుట ఈ అనుజ్ఞ 1 

ఉదా: 5 బ్రవాజేవుణడా | చేతులు జోడీ రచి  నిన్నాకటి వ వేడక 

అ, తుకువా రీకులములో జన మిచ్చినను సరే కాని 

చారు విన్లుభి క్తి పరాయణులు? నుండవలెను (ర, గం.) 

Ie తిర స్కా రాలం కారము ఏ లకు: గుణము గల 'వస్తువు 

నుగూడ దోస.వి శేస, భయము చేత 6 దిరస్క_రించుట ల్ కనాను స 

ఆదా: హరిచర ణభజనచ్యు తిభయ ము చే రోజ్యున సుఖము సే గ 

గుణమును. . అనిష్ట్రసాద్ధన 

మగుదోప.ముగను, దోవమును ఇన్దసాధన మగుపణముగను వర్ణించుట 

6 లేశము ’. 0 ళ్ 

౮౬. లేశాలంకారము నా లక్ష: 

ఉడా: కుకనా |! సల్ల పక్షులును విచ్చలవిడిగం దిరుగుచుండలగా_ 

నీ తియ్యని పలుకులు ఫలము నవు పంజిరమున( గట్టుపడుట._( కువ, ).. 

౮౭౬. పరీకరాంకురము ఓ. లహ? విశేమ్యములను సాక్స్ 

పరికరాంశుర * మగును, 

ఉదా: నీ గుణములను వర్మి ంచుటకు. ఫణీం దు ద్రుడున్కు వ్రాయు 
టకు హైహయ్యార్టునుండును చూచుటకు. నిందు, ర్రుుండును, కానలయును 

' (కవల, ): 



అలంకారములు 

ఇందు 6 ఫణీంద్రుడు-“హైోహయార్టునుండు,. “ఇం ద్రుడుి 
అను వి శేన్యములు సాఫీ ప్రా పౌ యములు, ఫణీంద్రునకు. శేయిసాలుక 
లును, మోహ మార్జునునకు  పేయిచేకు లును ఇంద్రునకు 'వేయికన్సు లును 
కలను, -" 

+. ఈ యలంకాకము ఈ పరికరాలం కారము లోనిదే. క్షాని ని స్వతం 
త్ర ము కా. దని కొందఆఅయభి పాయము, విశేవ్య యులసౌాభి పాయ 
రష్టమాడ విశేవణాంకముయొక సాభి, ప్రాయక్వ మే, నిర్ణర్శక 
మెన వి శేన్యమునకు సౌాభి పాయత్వము , స్వపష్నమందై నను రన 
-నేరదు __ ( ఉద్ద్య్యతము ; సుధాసాగర ము), 

రాలా, పస సుతౌంకురము ; _ లక్ష; ఒక వప్రస్తుకమువలన 
మబేయొకప్ర ప, స్తుతేము ద్యోతించెశేని ' 6 ప్రస్తుతాంకరము ). క 

ఊదా: ఓకుమైదా ! మాలతి యుండగా ముండ్లత్రో నిండి 

యున్న శేతకిని ( మొగిలివువ్యును) ఏల కాంకీంచెదవ్ర! — - (కవల. 0. 

మాలతిని - విడిచి శేతకిమోంధ.... వ్రాలు చున్న శుమ్మెదను జాచి 
ఇ +e వ్రైయానితో లహాడ నుద్యానవనములో 6 దెరుగుచున్న యొక స్త్రీ 

చె మాట చె ప్పెను, నావంటి చక్క_ని స్రీ విడిచి అసౌఖ్యకర మైన 

పరవనిళాసంగతి నీశే కల యని ప పతితో జెప ప్పుట యామె యా ద్దేశేము, 

మ్రృత్యషముగాం హా దుచున్న కుమ్మెదవృశ్తంతేమును' ప్ర, స్వత మే; 

"పెనిమిటి యుండంగ . నాతనికి సర్థము. కావలె నని చెప్పెను. కాన 

నడియు ప చ్రకృకమే ఆ యని భ్. 

. ఇది” అప్కస్వ 

జని' ప్రా స. = (ఉద్ద్యోతము. ). 

రాగా వ్యాజనిం దాలం కారము 2, లకు: అప్పస్వ 

పునిందవలన (ప్ర ప్ప స్తుకే వివయపునింద స్ఫురించెనేని -€- వ్యాజనింద 4 

"ఉడా: ఒక్కతల ద్రుంచిన శివుని ననవలయును గాని బ్రహ్మా 
లీ AJ 

నని యేమిిప్ర ప్రయోజనము ?  (కువల. స 5 

ఇచ్చట లోకమునందు దుఃఖమును సృజించిన బ్ర బ్రహ్మదేవుని 

నిందెంచుట ప్రస్తుతము. “కాని. ఆశ నియన్నితలలును. సాట్టక 

ఒక్కాతలనే తెగంగొట్టినందుకు నప స్పుతు౭డె న శివుని నిందించి యిది 

Jo 

సాధింపనై నది. ' 

౯౦, అసంభవాలంకారము :-- _ లకు; 

భావ్యము చెప్పుట 6 అసంభవము * వ. 

ఉదా: గల్ల పిల్ల వాయ కొండ చెత్త నని యొవ 'శీటుయగుదురుక 

ఇది స్వతంత్ర తా అలంకారము కాదనియు, € విరోధాలంకా రాంతే 

రత మనియు : బూర్య్వలాకణికలనుక ము (| చూడుడు ప ప్రదీపోద్ద్యో 

తమల ). 

చృశంసొలంకార మే. కాని స్వతంత్రము కా. 

'చుట కిది యి ట్లయినయెడ ౩ నని వితర్కీ౦చినచో క సంభావన *. 

స్వతవిపాయ . 

. "'లెన్నంబనును. 

'అర్హనివ్ప త్తికి నసం | 
థి ఎ 9 

role 

వాం, అల్పాలంకారము లక్ష? ఎందు సూత్మో మైన 

యా భేయముకం కు నధిక మైననూక్షత యాధార మునకు శెప్పబడునో 
యది * అల్పము *, " 

ఊదా: కృళాంగి ! ఉంగరము నీచేతియంగు జపనూలవలె 

నున్నది (కువల, ). 

చేయి యాధారము. ఉంగర మాజేయము, విరసముచేం 

జిక్కి_ నందున, సూత్షమైన యుంగరముకం కు నామెచేయి కడుస సన్న 

ముగా నున్న దని భావము, ఇది స్వతం తౌ, లంకారము కాదు; 

అధికాలంకార విభేదచేు యని ఉద్ద్యోత కారుండం, 

RCD విక స్వరాలంకార ము వ లకు : ఒక వి శేవ.మును జెప్పి, 

సామాన్యముతో దానిని సమర్థించి, అంతం డృ పి నొందక మజీయొక 

వి శేవమును, ఉపమానమూలమునం గాని యర్థాంతర న్యాసమూలమున( 

గాని చెప్పుట 6 విక్రస్వర ము", 

ఉదా: అనంతరత్నములకు. హీమాలయ 
మునకు మంచు చక్క_(దనమును బోంగొట్టునది కాలేదు, పెక్కుగుణ 
ముల'ససమూపహూములో నొక్క దోప.ము, చంద్రు నికిరణములలో మచ 

బుటినిల యిన 
ఈం (౧౧ 

లీ 
వల గప్పంుడును ఆ ( కువల, ) 

ఇది యర్థాంతర న్యాసాలంకార మే కాని వేణు కాదు __ 

(ఉద్ద్యోకమ ). 

౯. సంభావనాలం కారము వా. లక్ష; 'ఒకయర్థను సిద్ధిం 

ఉదా* పీ రాజా! శేముండు వక్త యెనయెడల నీగుణము 

ఇది అతిశయో క్ర్తిలోనిదే కాని స్వతం త్ర లం కారము . “కా దని 

కొ ందజయభఖి ప్రా పా యము, 

ర్ మిథ్యాధ్యవసత్యలంకారము ఫా లక్ష ; 'ఒక దానియొక్క 

_ మిథ్యాత్వమును నిరూపించుటకై మటియొక్త మిథ్యార్థమాను కల్పిం 

చుట “ మిథ్యాధ్యవసతి . 

"ఉదా: అకాళపున్వమాలను ధరించి వేశ్యను వశీకరీం ఫుము, 

ఇది స్వఠం శ్రా తాలంకారము కా దనియు, అతిశయో క్రిలోని 

దియే యనియు గొందజమతము - — (రుళకీకరు1), = 

| లక్ష : 

లయినపదమలచే చ ప పృకృత మునకు సంబంధము లేని ముటేయొకనూఇ్యా 

zr ము డ్రాలంకారము : (వ ప ప్రకృతార్థపరము 

' ర్థమును నూచించుట క ముది ద్య నె 

నిర్గ యసాగర ప్రే ద్రైన్ఫులొ!' అచ్చుపడీనది,. దానిని జూడొనగున్లు, 

్ష, భష్టవామనావార్యర్యుళకీకరు అనుపండికుడు కావ్యషప్ర జ మంచి టీక వాసినాండు. త్తా దాని ₹0డవకూర్చు బెంబాయ్లు 



జ య... 

ఉదా; తే, మిత్రు. డొక్కండు వీణియ మిటుచుండ 
ల a విబుధవరు లిద్ద ఆర్థంబు విప్పి చెప్ప 

నినులు నిద్దజు వినుచుండ చేక్షగతిని 

జేటగీతంబు మూయును వాట మయ్యె, ( అప్ప 

ఇందు తేటగీతము ( కేటపాట) పృక్ళృతము, దానిని వర్ణించు 

పదములతోడశే శేటగీతిలకుణము పేరును నూచింపంబడినవి. ఇదె 

ళ శేవ కాదు, ఎందుకన * విణియ మోటుట ” మొదలయిన కియలు | 
(ల 

గితిలకుణమున నన్వయింపవు. 

ఇశ్టే నవరత్న మాల ? యను పేరుతో బద్యములను (వ్రాయుచు 

నూజర్థనుందు వేటు వేఖురత్స ముల "పీళ్టు చెప్పటయు, సంగీతకృతు 

లందు. కగములచే సేళ్లు సూ చెంచు!ఓంకు6 గృతులలో రెండనయర్థమునందు 

ఈ శంకరాభరణము "” మొదలయినపదములను వాడుటయు ఈయలం౦కా 

రమే యగును. . 

ఇది యలంకార యే కాదు, ఇందు చృిస్తుతోపసారక 

యేమియు లేదు. అని కొండజయభి ప్రాయము --- (యళ కీకరు). 

౬: రత్నావళ్యలంకారము ఫా లక్క. ప్రక్ళ తార్థములను 

వరుసగ శెప్పినచో “రత్నావళి? అనునలంకార మగును. 

ఊదా; రాజా! నీవు చతురా స్యుండవు, లశ్మీపతివి, సర్వజ్ఞుండవు. 

జ్య _ =] ౪ ల్ వ. 

నీవు 6 బృహ్మవు వివువవు మెహ శ్వరుండవు ” నని భావము. 

ఇచ్చట వాడుకలో : నున్న బాహా విష్ణు రుద్రు, లన్న 'కృనుము6 

డప్పక ఇస్పంబడినందున నీయలంకార ము, 

ఇదె యలంకార మే కాదు, ఇచ్చట రూపక మే చమతా్శ_ర 

౯౭ పూర్వరాపాలం కారము : ల లక : స్వగుణమును విడిచి | 
ప్రీయాని వీడొ_లుపుము _ ( అభి, ). 

మరల స్వగుణ మును (గ్రహించినట్లు వర్షి వరి ౦చినచో6 బూర్వరూపము ?, J 

ఆడా: ఓరాజా ! శివునికంఠిమును: చుట్టుకాన్నవాండయ్యాను న 

శకుంతలను జాడ గాతమి యనునామె వచ్చెను. కాని యాసమాఖా 

శీసుండు నీ క్స్ర్తిచేం చెల్ల నివాం డయ్యొను,. 

“మొదట శేషుండు తెల్ల ల నివాయడ్సు శివుని నల్ల ల నికంకముయొక్క_ 

స్పర్శచే నల్ల పడేను, నురల రాజుయొక్క కీ _ర్షిచేం చెల్ల పడెను! | 

ఇది * సమాధి” లోనిది గాని 'స్వతం త్రాలంకారమ కాదు వ్యంగ్యముగను నుండును ___ ( రుళకీకరు 1 
(ఉద్ద్యోతేము ). 

లా వస్తువు 

దగా భెొందినట్లు చెప్పుట ఈ అనుగుణము ). 

భార్. అనుసణాలం కారము :- లత, 1 

ఉడా: నీలోత్సలములు కామినియొక్క_ కటాతమంకే 
నధికనీలిమను బీం'దెను. 

ఇది “తద్దుణ మే; స్వతం తా, 

| వారికి( చెలియ కుం శులాగున నన్యుని 

| పంటు క్తి క 

మును కలుగంజేయుచున్నది గాని, కృముముచే( గాదు ( ఉద్ద్యోతము ). | జెప్పుట “ గూఢ 

లంకారము కాదు? (ఊద్ద్యోతము). 

అలంకారములు 

కాం ఉన్నీ లీతాలం కారము 3? లక్ష 'శేదన్నూ రి చెప్పం 

ఉదా: లాటా! 'సురలు నీయుక్క యశళీస్సున మునిగిన... 

పీనువత్సర్యత మును చలీ ఇవేం చెలీసికొందురు, 

ఇది మోలితనునకు వ్యతిరేకము, ఇది స్వతం త, లంకార ము 

కా దనియ్యా మిలీ తౌంతర్షత మనియు నుద్ద్ సత్ కారునిమతేము, 

౧౦౦. విశేవకాలంకారము 3 లక్ష; విశేవము కన్పట్టు 

చుం జెచేని * విశేవకము *. : 

ఉదా : చంద్రు డుదయింప గా గమలములునూ ముఖము 

లును కను(గొనంబయెను (చేటువేబుగ గుర్తింపయ డెను), 

ఇది “ సామాన్యము నక్రు వ్యతిరేకము. ఇదీ స్వతంత్రము 

కాదు. “ సామాన్య * ములోనిదే _-- ( ఉద్దోతము. ). 

౧ం౧. పిపితాలంకారము :_ లకు; పరవృత్తాంఠత సిటి 

గినవానియొక్క_ సాభి పౌయచేన్దనము * పిహితము ”. 

ఉదా |; ప్రియుడు ప్రా పాత $కాలమున నిల్లు చేరయగాశే 

భార్య సృక్క_చేసను 

 ర్యార్రి యంకయు సపత్నితోం గూడి _ జాగరణము చేసితి 

గాన నింక ని న్నోద్రింపుము అని ఫొవము, 

(4 త్స గాం ఇది * నూకు” లంకార ంతర్షతము  ( ఊద్ది్య్యీతము ఫి. 

— లకు; ఒక విషయ 

మొకరికి 6 జెప్పందలంచి యిది దటి గాని, చుట్టుపట్టునలాని ఉండు 

సంబోధించి గాఢముగా 

౧౦౨. గూఢ కృలంకారము 

శి ళో | 7) అ 5 ఉదా: 'చృక్రృవాకకాంశా [1 © శీ సమిపించుచున్నదది. 

శకుంత లయ, దువ్యంకు(డును లతాకుంజమున6 గలసియుంఢ 

రము కకుంతలకు, గౌతమికి. 'చెలియకుండం చల్పీ యామె దువ్యుం 

తుని దాంచునట్లు చేయవలె నని సఖి యి ట్లామెను హెచ్చరిం'చెను, 

ఇది యొకష్పుడు ధ్వనిరాపముగన్కు ఒకప్పుడు గుణీభూత 

౧౦౩. వివృతో _క్ష్యలంకారము : _ లక: కవి 
గూఢ కో క్రి యని 'తెల్పుపదముల నుపయోగించి నాఢో కి చెప్పిన 
యెడల నిది 6 వివృతో.కి , 

యిది 

ఉడా; పెగూడఢో క కి ఉదాహరణమునందు కవి. “ఇట్లు 
'స్రయేంవద శకుంతలను హెచ్చరిం చెను” అని చెప్పియున్న యొడల 

నది విదృర కీ కుదాహరణ మగును, 

ఇది అలంకారము కానేకాదు... ( ర్యుళక్షీకరు y 



అలంకారములు 

౧౦౪: ల్ోక్రో స్త్ _క్తీట్రలంకారము .: టా లక్కు, లోకవ్యవహార 

మందలి సామెతలను జక్క 6 జెప్పినచో 6 ల్రాణి పిలి కిం 

ఊదా ; గ కొన్నిదినములు కన్నులు మూసికొని యుండుము, 

ఇది అలంకారము కాదు ___ ( రుళకీకరు ): 

౧౦0౫. ఫ్లోరో క్షరులం కారము : —_ లత ; లోకో _క్లి యరాం | 

తరగర్శ్భిత. మేని (ఛేక్రణే క్రి క్తి యన (బడును, ళ్ 

ఊదా ; 'పాముకాళ్లు పామే యొబుయను, 

ఇదియు నలంకారము కాదు ___ - (ots ). 

౧౦౬, యు కలం కారము ? _ "లకు రహస్యమును 

దాయటకై యేదో యొకయు కిచే నితరులను వంచించుట * యుక్తి ౨, 

"ఊదా. వ్ ఒకొస్త్రీ తేన డ్రీయానిపటము చితి శ్రీంచుచుండ'గ 

నన్య క్రీ కర్చుటజే నా ప్రతిమయొక్క హ మన పూవింటిని 
చిత్రించెను, న 

తను వ్రాయుచున్నది మదనునిపట మని యన్య( స్త్రీ 

వలె నని తాత్పర్యము. 

భావింప 

"ఇది స్వతం తా "'తొలంకారము కాదు. “* వ్యాజో క్ర ' లోేనిదియే 

_ -( యుళకీకరు ) 

“౧౦౭. అక్యు క్ర్యలంకారమ : _ లక : ఆశ్చర్యకరమ / 

లును అసత్య ములను అయిన కౌర్యాదులను వర్గీ వరి ంచుట అత్యుజ్తి క్ర? 

ఉదా: * రాజూ | నా నెండిపోయిన సన 

' రా దసంబంధియెన "అక్యు క కిని “ఉదాత్త 3 మందురు, 
శార్యాదిసం బంధియైన అత్యు్రి కని “అత్యు కీ క్రి యందురు, ఇది వీనికిC 

గలభేదయు,  ఆతికణయో_క్లి యందు సదు క్తి (నిజము ' ఉండును. 

“ అత్యు కి కి యందు అసదు_క్రి క్రి (అసత్యము) ఉ ఊందును, ఇదియే 1 పనికి భేద 

మని' అప్పయదీకీ తులవారీనుతము, " 

ఇది క ఊదా త్త 9 'మలోీన జే. యని కారదలును 'అతిశయో E 

లోనిదే యని మజికొందలును చే చెప్పెదరు ___ ( ఉద్ద్యోతము ). 

. ౧౦౮. నిరు _క్య్యలంకారము : — లక్మి 

నానుములకో న న్యార్ధము కల్సించ్చితై మేని నిరు. కి కి 9 

ఉదా : పూర్వము కవులను ' లెక (కేం పు 

కోనిష్టిక (చిటికన వ్రేలిమాం'* ఒకు అని కాళిద్దా 

ఇప్పి. “బొటిమన వ్రేలు సంచయులెను, కాని యప్పటివబకను కాళి 

జాసునితో సమాసందైన కవి పుట్టనందున రెండవ వే లయిన అనో 

మీక చక్ర అనామిక ( శేరు లేనిది). యన్న నామము  సార్థకమాయెను. 

ఇచ్చట * అనామిక క్ట యనువ్రేలికి కాళిబాసునితో సమాన 

మైనచాయడు ఫుట్టనందునం చేరు లేనిది ఆస్ట మాజర్గము చెప్పబడినది, 

అ 

ఒకప్పుడు సణీభూతవ్యం గ్యమువలనను. గతార్థ మగుటచే వీనిని 

| నందు సలీభూతవ్యంగ్య ప్రపంచ 'మంతేయు నిముడ్నుట 

శ్యక్పు_ధివలన 

మోనా 

ఇదె క శేప.* లోనిది వేటు కాదు _ (ఉద్ద్యోతము 3. 
లం (౮ 

ప,తిీ : కే చసీ మొన ౧౦౯, చేతి పేధాలంకారము : _ లక్క దకిజ్ల మున 

చేధముణే క్ర్రాత్తగాం జెప్పుట * ప్రతివే పేధము ౨, 

ఉదా; ఓ జూదరి! ఇది జూదము కాదు, ఘాోద యైన 

యుద్ధము, 

యుదము జూదము కా దన్న సంగతి. స్కుప్కసీ దయ్, కాని నీకో ద్ధ ద్ధ 
' జాదముమా, తృము చేత నగును. యుద్ధము: చేతయగా దని జోాయరిని 

క 
"| ఆధి కేపించుటకై మరల జెప్ప(బడినది. 

ఇది యలంకారమే కాదు, * విధి వలె ధ్యన్యంత జ్ర త ము 

— ( ఉద్ద్యోతము ): " 
౧౧౦. విధ్యలంకారము : ___ లక్ష ! సిద్ధ మైనజానిే 

6 3 శొక్తగా విధించుట * విధి”, 

ఉదా: ఓ హా _స్టమా | _చ్రాహ్మణశిశువును బ్రతికించుటు వై 

యీిళూద్రృమునిమో6ంద6 గద్తి చేయుము ; మోయ జేనిచూలుతో చాన 

పడుచున్న సీతను ఇెడలగొట్టినరామని అవ యవమైన నీక్రర రయ 

యెక్కటడిది 1 ర్ (4 శ్రరరామచరితమ ).. 

రామునిచేయి రశోమునియవయవ మన్నమాట యిదివజకే సెల్రుము. 

ఇప్పుడు మరల నామాట జెప్పుటవలన 6 విధి) యయ్యెను. 

ఇది అలంకారము కాదు, ఇట్టిచోట నొకప్పుడు ధ్యనివల నను 

"స్వతేం 

(శాలం కారము లనుటకు వీలు నేదు, గోష్పాదమంతటి యలంకఆారము 

అ పాతర 

మెనను కాదు -___ - (ఆక్ష్యోకము). 

హేతుమంత వపుతో 
( కార్యముతో ) పొటు హేతువును (కారణమును ) వర్శ్మించుతు యు, 
"హీకుుహేశ్రుమంత ములకు నై క్యము. వర్ణించుటయు “హేతు ౨ వనం 

బడును. . 

౧౧౧. -హీత్వలంకారము : లక్కు: 

“మీాత్రుమంత మనంగా శూతు వువలన నగుపని, * 

ఉడా: (౧) చంద్రుడు చ్రులహాకమను శేదించుటనై 

ఉదయించుచున్నాయడు. 

ఉదా ‘ (౨ రః ఈ ప్రుభువకటామమలు ఏం విద్యాం? నులకీర లక్షీ 

ఇదె. న అతిశయో ్ష్యంతర్షతమ ; _ భిన్నాలంకారము _ కాదు. 

ా _ (ఉద్ద్యోతమ ); ' os 

.ప్ర్రమాణాలంకారములు వ. లకు. ఏ. నె వై యాంంంకెరలకిర 

ఇ గాకాప్రగూగ బాములుు, వేదాంతుల కాటు. మీమాంసకులకు . నెనిమిదె, 

ంసకులయొక్క యెనిమిది ప్క్రమాణములను _ దీసిక్లా | అటు. ధే 
వాన 



సోగ 

యలంకారమునందుం గాన నవచ్చునో వానిని ఆప్క 

కార మనవలె నని కొందటు లాకు ణికుల యభిప్రాయము. అవి యేవి 

యనిన ౧. (పృత్యక్షమ్కు ౨ అనుమానము 3. ఉపమానము, ఈ. 

శబ్దము, ౫. ఐతిహ్యమ్తు ౬, అన్థాప త్తి లె ౭, అనుప లబ్ది, రా. సం 

భము, వీనిలో * అనునూనము ను అందటును (కావ్య ప్ర కాశకారుయ 

కూడ జఒప్పుకొనిరి, ప్రత్యక్ష మనునది * భావిక *ములోనిది, 

6 ఉపమానము” * ఉపమ)” యీ, మిగిలీన (ప్రృమాళాలంకార ము లఐం 

(UW 
చమత్కారము. లే దనియు, ఆరాపమున స్వతం_తా,లంకారమున | 
కుపస్కా_రకత్వ్టమః లే దనియు ఉద్ద్యోో్యక కారునిమత ము, 

౧౧౨. చ్రృళ్యేతూలంకారము : — లక్ష: ఇంద్ర్కియజన్య | 

అ అ 1 ' జ్ఞానము (ద్రత్యేక ము. అట్టిజ్డు నమును అలంకారముగ వర్ణం చినచో 

6 a శృత్యకాలంకారము అనబడును. 

ఉదా: దేనిని విని కనుల జాచి 

చూచి జనులు సంతోషి ంచెదరో, 

నీకు నర్చిం దుకొనుచున్నా (డను, 

జి వాసన 

ఇట్లు పం చేంద్రైయ ములక్షు 6 బ్రత్యతమైన జ్ఞా జానము చకి.లము 

యోగ్యతను హెచ్చించినది, ఇంద్రియము లెద్యు మనస్సు ఒకటి 

కావున నిదె యాజువిధములు, . 

ఈ అనుమాన? మిదివజకే చెప ప్ప(బడినది, 

౧౩, ' ఉపమా నాలంకారము : వా లకు; సాదృశ్యమువలన 

వ స్తుజ్జానము కోల్చుట * ఉపమా నాలంకారము ), ఏ 

బండివలె ఉదా;  ఈనక్షుత్ర మండలమునందు నెయ్యి 

నుండునో యది రోహిణీనకే త్ర త, మని యెటు(గుము, 

ఇది ఉపమాంతర్జత మే ___ (ఉద్జ్యోతము). 

౧౧౪ శ్రబ్దాలంకారము : — లకు! క్ర శ్యాదివాక్యోప 

న్యాసముచే నర్థము నిశ్చయింప(జ డేని యిది : 6 శద్దాలంకార * 

మగును, 

ఉదా: నిందించును దేశముతోో చెప్పినను నీవు శివుని విప 

యమై ఆతనిపుట్టుక తెలియ దని యొక్క_మంచచిమాట చెప్పినావు. 

బ్రవ్యాకంగహాడ "నెవ్వండు "జన న్శస్టల మని వేదములు ప్టూగేషించునో 

వానిజన్మ మెవరు కనుంగొనంగలరు ? ___ (క సం, ). 

ఈ విధముగనే స స్మృతి పురాణా గమలౌకిక చాక్యరూపము లయిన 

శబ్దప్క నూణముల క దాహరణముల( జాపవచ్చును, ఆచారాత్త తుష్టులు 

కాడ్ క కష్ణ ప్రమాణములోనిచే, ఆత తుష్టి యను ప్రమాణమున క క్రింది 

యుదాహారణము : 

నాకు దీనిన ' మనస్సు పోయెను గాన నిది కత్తి యులచేం 

బర్మిగ గ హీంపందగిన దను టకు: సంజేహము చేదు, సజ్జనులకు సంశయము 

కలిన్సష ప్త డంత:కరణ ప ప్రవృత్తి తియే. 

మాణముపేదిటియలం , 

పృమాణము. = (అభి శా). 

అలంకారములు 

౧౧ ఐతి హ్యాలం కారము లకు. జనశ్ర్రుతి ( కింవదంతి ) 
అలి ఆర, చం GC గా 9. పమాణము గాల జెబ్బనయడల ఐతిహ్య యు ం 

"ఊదా? మంగళగిరిలో  'బేవుండు- పానకము 
లోకవార్త గలదు, 

లాగు, నని 

అలంకారము. కాదు ___ ( ఉద్ద్య్యోతము ). 

౧౧౬ కావ్యార్థాప త్తి అలంకారము :. లకు తర్క 

కారములే కా వనియ్కు ఆయా, ప మాణములవలన నరమునకుం గల్లు | మందలి యన్ధాప _తి న్యాయమున య. మూహీ్ంపలయు'జెనేని యది ర్ధ ము | 

“కావ్యాస్థాప త్తి”, 
ఉదా: నికంబినీ! నీకు నడు మున్నది యని నిళృయిందు . 

టకు ఫ్జ్ లున్నది. _శేనియెన। ల బమోధరముల యునికి యెట్లు 2 

ఇదివజకు ౫౦ - వ ఆలంకారముగ ౫03. - వ పుటలో 
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"వి సీగ్రము 
0, అలంకార ములు an మిది] రా 

౧౬98౧ వసూలు రు. ౫౯౦౦౦ లః ఇంమారుసంస్థా నాథ కు తుల 

. మాలప్రురుసుడైన మల్; 

జెందీయున్న ది, దీనిని ఈ విజ్ఞాన సర్వస్వమునందు నీ, 

వ్యాములలోోం. జర్చీంచెదము = 

'వటక్షి - పృకటీంపటుకి తనది ఎ) ౨. ఆలంకారికులు ( కాహ్రుచరిత్ర తమ్ము 

వేబుజేజు సంప _చ్రుదాయములవర్ల నము), కావ్యము ( లకుణవి భాగగుణ 

నోషాదిశములం ), ౪. చి త్రకవిక్వయు . x. ధ్వని ౬. నాటకములు, | 

౭, నవలలూ ౮ పద్యకా వ్యములు, ౯ పాటలు, ౧౦, గద్య కావ్య 

ములు, కానున( జదువరు లాయాశీర్డి కల్మకి, కి ౦ద6 జాడనగును. 

————— అలం కా రసర్వన్వ ము 

కవిచే అలంకారములనుగుటేంచిమా త్ర ము వ్రాయయబడిన గ (గృంథము. 

ఇందు నూ త ములును, వృత్తే తము “కలవు, న్యూత్రమలుమూత్ర త ము 

భయ పనిచే వాయయంబ జె ననియు ఆతని శిష్నుంటడె న మంఖకునిచే రి నలో 0 గ్ా హా హా ద్రాబాద్ రాజ్యమునందలి ఆగ్నే యపువై ప్ర పు తాలూకా. జాగీరు లతో 
వృత్తి వా, వాయయంబ జె "ననియు కొందజియభి ప్రాయము. ఈ రుయ్య 

కుడు రో శ్ర ౧౨-వ శ-తాబ్దియం దుం డిన ట్లూహీంప(బకడుచున్న ది 

ఆలంకారికులలో నీతనికి నొప్పగౌరవము కలదు. ఇయ్యది కావ్యమాల 

లోను అనంతశయన సంస్కృత గృంథావళిలోను ద్ర చురింపంబడియె, 

అలంశారు(డు -- శాక, ౧౧-వ శ తాబ్దియొక్క్ల 

య్ శ్ర రార్ధమునందు కా చీ ర దేశమును. పాలించిన సుశలరాజు యొక్క 

మంత్రి . తని తమ్యండు. మంఖక్షవి - .శ్ర్రీకంకచర్మిత్స మనుకావ్య మును 

రచింద(శా దాశిని..  పరీక్నీంచునిమి త్త త్త మిత (డు 30 .సండికులసభం 

జేయిం చెను _—_ ( అర్వాచీనకోశ్రము ): 

_“అలంఖా౯లోడీ. అలా బహలాల్ లో డీకమారుండు. 

ల్లీ చక్రువ్నర్హీ యగు బహదూర్ పా శ్ర శ ౧౫౩ ౨-=వ' సంవత్సరమున 

నితనిని ఫీలా, చం చేరీ, మాల్వా దేశేములకు ఏలిక గా 'నియమించేను, 

. ౨“అల౦గంజ్ 

అలంగీకు (ళెరంగజేబు ) పేరునుండి దీన్ శ్రీచేరు. "వేచ్చినది. = న ఇం 

చాకాలమున నారంగజేబుచే నిర్మింపంబడి న మసీదులో. చ్చే స్తుత మున 

గవర్న మెంటువారి అఫీసు ఉన్నది. ఇందలి ఫార సీ ళాసనమునుబట్టి 

ఆ ర్ర్రానగరములాో. 

_౧౬౭౧- వ సంవత్సరమున 
నవా రా స్ట్రలళో యుద్ధ మొసర

ించుచున్న | సం 

lan నె. నం. దిన" అగీక్షిగిక్నా చక్రం. ATID me గ nD 

కార శా స్త్రుము 

౨౫ | పబ్డివిజన్లోని యొక పర్వతము. ౨౪00 అడుగులయెత్తున ఈపర్వ 

తముమో(ద త ఘై- ఈ - 

యికర భేదములు 

“సల్ బన్షాజిల్లాయందలి ఈ పేరుగల పొాయగాతాలూ కాకు ముక్య 

స్థలము, సలొబర్లా పట్టణ మనకు వాయవ్యమున' ౨౦ మెళ్సదూ రమున 

నుండును, ఇగ. వ ర్థకస్లలము, 

న కావ్యగుణవోహ. ములను | థి 

_ ఈపరగణాొ  యేర్బ్పణుప (బడినది, 

రాజానక రుయ్యక | ఏ నొకగచ్దె కట్టింపల, తమయొద్దనుండి శ్రామములు Es సికొనిక న్నకోప 

నొక భాగము. 

-అలతంఖుష ౫౮ా౭ 

అలంగీరు గుట్ట — కటక్ జిల్లాయందలి జయజభ్రుర ము 

సులేమాన్ అనుమసీ వొకటి కలదు. " 

అల౦వ్ -- నైజామ్ మా డ్రా బాన్ సంస్థానములోని 

అలంప్పరము -- ౧” (ఇందూర్) ఇందూరుసంస్టౌా 

చని 

52. చదర పు మెళ్ళు. _గ్రామములు D౬: జనసంఖ్య 

హర్ రావు ౧౭౬౬లో అలంఫురమునందు: 

క్రీ ర్రి శేషు. డాయెను, అచ్చట నాతనికి సమాధి కట్టంబడియె. దాని 

సంరకు.ణనిమిత్తము గ్వాలియర్ దతియ్యా జాలన్ రూన్ సీ అను 

సంస్థా నములవారియొద్దనుం డి ౨౭ _గ్రామములు బలవంతేముగC దివికాని. 

మల్ హర్ రావు జ్ఞుపక చిహ్మ్మ ముగ 

ముచే రాజపుత్ర, రాజులు పలుమాటు చోనిని పాడుచేసిరి, 

అల౦పురము - — ఏ, (హైక్రాబాడ్) నె జూమ్ 

కలసి నై శాల్యము ౧౮౪. చదర పుమెళ్లు, జనసంఖ్య : 3 03౨౨౫. గామ 
NL 

ములు ౮59. కృష్ణానది ఈతొలూ కాకును, మహబూబ్ నగర్ జు ల్లాకును 

సరిహద్దున నుండును, తుంగభడ్రానది దీనికిని కరూ్నూలునకునం హాడ్డుగ 

నుండును. ఈ శ0ండునదులును చశాలూకాకు తూర్పుదిక్కున ల 

యును, వసూలు- రు ౧౨౦౦౦౦౦ల, 

అలం పురము = ఏ (కాశళయవాడి బెంబయి"తా ఆజభాని 

యందలి: కా శయనా (5 కా'ీవార్ (లని యొక చిన్నసంస్థై "న ము, - 

జెంతాలూకాలోని గ్రామము, సీనిజససరఖ్య ౨౧౯ ర (౧౯ లు. 

అల ౦పూరు --= అనంతపురంజిల్లా కదిరితాలూ కాలేని 

గ్రామము, Ws గోడు (౧౫-౩౧). 

(డన. .తృరాకుందుని 

భార్య: కుమారుండు. విశాలు(డు, — 

'అలంబుధమే త్ర ము -ా భాకతవక్షీ య త్ర 

అలం౦బుస ఆ త్రో | పుట్టిన _తప్పరనలలో 



న హీంచును. 

౫౧౮ అలంబుషు 

అల౦బుపషుు(లడు - ౧. బకాసురునితమృండు, భారత | 

యుద్ధమునందు. - దుర్యోధనప కుమున( బోరాడ్కి ఘటోత్కచుని చేం 
జచ్చెను. 

౨. జటాసుళుని ప్రుతు (డు, 
= 

భారతయయుద్ధమునం దెతెంశు దుర్యోధన పక్షమున? బోరాడి. రొ డ్ 
యుద్ధమునందు ఘుటోత గాచునిచేం జచ్చెను, 

3, దుర|ోధనపతీయుం డగ, 
రాజు. భారతయుద్గము నందు సాత్యకిచేం జచ్చెను, 

అల్ అరబీ (5 కీ. క ౧౧౬౪- ౧౨౪౦) ఎ అరబ్బీ 

తత్త్వవేత్త, "స్పెయినునందలి ముర్భియా దేశస్థుడు. ఈజిన్హ్క అశ 
వియా, సిరియా, ఆసియా మైనరులందు పర్యటినము కావించి తుదకు 

వనిపోవువజుకును డామస్క్ల సునందు స్థిరముగ నివోసము చేసెను 
ఇతండు ౨౮౯ తత్త వ్రగ,9థములను . రచియిం చె నని చెప్పుదురు, 

వానిలో. సగమునకు యంగా నిప్పటికి నున్నవి, ఇతంయడు ఇస్లాము 

_మతమునందలి గొప్పద్రష్ట( Mystics ) లలో నొకడు. 
సిద్ధాంతము లే సుఫీ సిద్ధాం తావి స్కైజరమునకు మూలకార ణములం.. 

అలకనంద -- ఇదె భాగీరధిలో య గలీయునది, ఈం 

డును గలిసినత రువాతనుండి యే యోానదిక్తి గంగానది యన న్ననామము 

కలిగినది, క చేరునియొక్కం అలకానగరికి వెలుపల నీనది పవ 
లో. 

_.- అలకాపు రి — కుబేరునిరాజధాని, "మేరుశిఖిర ముమో(ద 

నుండును, నూటుయోజనములపొడునును, డెబ్బదియో జనముల వెద 

ల్పును కలిగియున్నది. | . 

అలకూరుస వా చిత్తూరుజిల్లా. చిత్తూరుతాలూ కా 

. యందలి" జమికాదారీ గ్రాము. ఇక్క డిజనసంఖ్య ౧౧౭ (౧౯౩౧). 

అలగనూరు 

'తాలూ కాయందలి శ్రానుము. దీనిజనసంఖ్య ౬5౭ (౧౯౩౧), 

లు కర్మూలుబజిల్లా. నందికోటూూ_రు 

అలగానిసొడు -- నెల్లూరుజిల్లా కోేనవూరుతాలూకా 

లోనిగ్ర్రామము, జనసంఖ్య ౧౫౭ ౭ (౧౯౩౧ ): 

అలచ౦ద -- చూడుండు, బొబ్బర్లు, 

అలజంగి .-- ౧ విశాఖపట్టణముజిల్లా బొబ్బిలితాలూ కా 

యందలి జమిక-దారీ గ్రామము, ఇందలిజనసంఖ్య 3,౧౮౦. 

౨. విశాఖపట్టణముబిల్లా చీపురుస ల్లి ఆలూ 

కాయందలి ఈనాం గ్రామము, రవం రోణ౭ ( ౧౯౩౧). 

చ్రైకకు. ౪ జనస సంఖ్య రీ౨౮ ( ౧౯౩౧). 

ఇళని | మాంద రు, ౧౦౦౦౦ లును ఎగుమతిమోింద రు, ౧౭౦౦౦౦ లును 

చదువైన ఇసుక ేలలున్సు పః 

ఫు డు అలబమా 

అలచే మా -- బకరా స్ట్రమునరగల భులొకా పూర్ 

జొలాయం దొకపరగణా,. మొదట నీపరగణా భారులయధికారములో 

నుండె ననియు, నావంశములో ని అలదే యనురాజు గోమతీనదియెడమ 
గట్టున దుర్గము గట్టించె ననియు, నాకారణముననే దీనికి అలదేమా 

చేరు వచ్చిన దనియు చెప్పుకొందురు. ఇం బెన్నియో శిథిలము 
లయియాన్న నగర ములు ప్రా,వీనదుర్దములు భారులనా6టివి కలవు. 

డేరా మేవాప్రర్క్ నానామా పారస్పత్తీ యను రాజపుత్ర, 

రాజ్యము లీందు6 గలవు ఈపరగణావై శాల్యము 3౮౯ చదర ఫుమెళ్లు. 

అలప్పలతై __ తిరువాన్కూరుసంస్థానమందలి ముఖ్య మైన 
శేవుపట్టణము. దీనినే ఆలప్పే అందురు, డచ్చివారు (వళందులు )తన 
ర" జ్యమందలి వర్తకమును స్వాధినపటలుచుకొనుట చూచి దానిని ఆపు 
టకై ౧రా-వ కతాబ్టిలో 'రామవర్శ యనురాజు ఈరేవును నిర్మించెను. 

ఇచ్చట దిరుగచుండెకి నెలుతురుగల దీపగృహము( Light House) 

కలదు. ఈరేవున నెసమతిదిగుముకులు విశేవయుగ నుండును, తిరు 
వెన్మూూరుదో రతనమువారికి నీశేవువలన సంవత్చరమునకు దిగుమతి 

అల స ప్తగీన్ — బుఖారాలోని సరదారు(డు, అచ్చట 

సామాక్వంశదాలు రాజ్యము చే ముచుండ' ౫ నీత ౭కు ఖురాసాకాకు 

గవర్న రుగ నుండొను. త్రీ శ, ౯౬౨ లో బుఖారారాజులతో. 

బోరాడి గజినీపట్ట ణము నకం బోయి. చిన్న స్వతం త్రరాజ్యమును 
స్థాపించెను, ౯౭౬ లో మరణించెను, ఈతనితేరువాత నీతని కుమారు 

జన అబూ - ఇస్ _ హక్ అనుకుజ్జవాండు రాజ్యమునకు వచ్చెను 

గాని ఆత(డు బలహీను6 డగుటచే అల _ప్పగీక్ వద్ద సరదారైన సబక్త 

గీ౯ా రా జయ్యెను. 

అల ప్పే — చూడుండు ? అలపులై, 

అలబనూరు -- బర్గారిజిల్లా సీరినప్పతాలూకాలోని 

గ్రామము, జనసంఖ్య ౨౦౩ (౧౯౩౧ ). 

అలబవూ -- ౧. ఇది అమెరికాసంయు క్త రాబ్యములలో 

నొకటి, శీ శ ౧౮౧౯-వ సంవత్సర మున నిది ఆరాజ్య ముల 

యాూానియనునందు . చేర్చుకొనయుడినది, ఉత్తరమున కెనెస్సీ, 
తూర్పున జార్జి ర్జయా రాజ్య ములును, దక్షీ ఇమున ఫ్లోరి డారాజ్యమున్సు . 
మెక్సికో సింధుశాఖయు, పడమట మిసిసిపీ ప్పిరాజ్యమును దీని సరిహద్దులు, 
దీనివై  శాల్యము ౧౯౯౮ చదర పుమైళ్లు, జనసంఖ్య ౨౨ కోరాం, 
మెక్సికోసింధుశా ఖా శీరమునూ ఫ్లోరిడా ఢా రాజ్య సీనును అంటియుండు 
ఈరాజ్యపుదకీణ భొ౫ మంతయు పల్గము సమతలమునై దేవదారు 

| వృక్షములతోో నిండి తత్కారణమున చేవరారువృణాటవీ ప్ర ప జేశ మని 
ప్రనిద్ధి కెక్కి_యున్నది, మధ్య భాగము కొండలనుయము, . కాని 

/యురీలును _అందందు. కలవు, ఉత్తర, 



ఆలచాకా-అలరిక్ 

భాగము నిమ్మాన్నత మై పర్వకమయమై యుండును, అలబమ్య్మా 

టాంబిగ్ వీ, మోబైల్ కూసా టల్లఫూసా, సెనెస్సీనదు లీందు 

సృథాన' మైనవి. వీనిలో. గొన్ని వందలకొలందె మెళ్లనూర ముపర్యం 

తము నౌకాప, ప, యాణములం -గావింప ననుహాలము లైయుండుమ. 

ఈ రాజ్యమందలీ చేలలో నచేకజేదములు గలవు. కొన్నిచోట్ల, 

ముఖ్యముగా దక్షీఇమున ఇసుకతోంగూడినబంజరుభూములు, కాని 
అనేక భాగములలో సారవంతమైన చేలలు గలవు, నదుల లోయ 

లందును మధ్య భాగమందును * కార్చాసమండలము ( Cotten belt ) 

అని ప్రసిద్ధి "కెక్కిన సత్తి అపరిమికే ముగ బండు సస్యవంతము లైన 

చేలలు కలవు, ఇచట సాధారణముగా కాలమితి వేండిమి కలిగి 

యుండును. నదులకు చుట్టుప ప్రక్కాలనుండు భూములు అ నారోగ్య 

కరములు. చలికాలమునం ? నను సమశీతోన్ల యువలనను, ఎండకాల 

మున పీచువాయువులచే వేండిమి తస్గబవలనన్సు 

దేశములోని యున్నత ప్రదేశము లన్నియు ఆరోగ్యకరము లై 

రమ్యుములై యుండును. ఇచట - ముఖ్యముగ మధ్యన మీణ భాగము 

పత్తి; బియ్యము 'పంచదారయు.ంగాడ 

ఉత్పతి లీ యగును. ' ఊ త్రర భాగమున ధాన న్యములం == మొక్క బొన్న 

లన్నిటికం టె చెక్కు_వగ పండును, ఇందు బహువి సీ ములగు ముతక 

. ఇనుపగనులును బొొగ్గుగనులును గలవు. నల్లరాయి 

మజీయు ననేకఖనిజములును లఫించును. గనులను తృవ్వితీయుటయ్సు, 

లోహమును కుద్దప అుచుటయు నిచటిప ప్కథానపరి క్క మలు. వ్యస్త్ర ముల 

నిఠరాణమును తీపరిమికముగ సాసచుండును. విజేశన్యాపారమునన 

సింధు కాఖనుండి 

లందు ప్రధథానోత్ప త్తి 

పాలరాయి 

ద శ్రంద్రము 'మోబై లుపట్టణము, ఇదె ముఖ్యమైన శేవుప ట్ట్లణము, వచం 

నుండి పత్తి విస్తారముగ చెగునుతి యసచుండును, అ'మెరీక 

కాంగ్రైసున క్రీజీశముననుండి ఎనమండ్రు చ్రతినిధులు ప్రశవుచుందురు. 

దీనిరాజధాని మాంటు గొమరీనగరము, వసకిస్ట ఎపిస్కోపల్ సంఘ 

మునకు6 జెందిన రాజ్యపు విశ్వవిద్యాలయము టస్క_లూసా నగర మున 

నున్నది. రాజ్యమునకు చెందిన నార్మల్ కాలేజీ లును అ నేకవృత్తి 

కళాళాలలును, పెద్దపట్టణములందు. "సలవు. బర్మింగహామునగర ము 

లోహఫుపనులకు (క ప్రఖ్యాతి గాంచినది, 

౨ అలబమారా జ్యములోని ముఖ్యనదు 

లలో నొక్క-టి. పాడువు ఈ౨౦ మెళ్లు. సంవత్సరమంతయు పడవలు 

నడచుట కనుకూలమెనది, త్రి _ మున్నగుస సరకు లీనదీమార్లముగ 

నిర్దీ తస్థలములం 'జేరుచున్నవి. 
పకి 

.._ అఅనా కా -- తూర్పునో దావరిజిల్లా నూగూరుతాలూ 

కాలోని జమికాదారీ గ్రామము. ఇందలిజనసంఖ్య ౬౧ ( ౧౯౩౧). 

అలబారు - బక్షైరీజిల్లా. హర్చనహళ్నీ తాలూకాలోని 

గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౨౬౨ (౧౯౩౧. 

అల వు ౦డ — ౧. విశాఖపట్టణముణిల్లా పార్వతీ స్రరము. 

తౌలూ కాలోని జమిక దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య రారో (౧౯ 3౧) 

౨, విశాఖపటణముజిలా ' శృంగ వరపు 
ఈ య 

] కోట తాలూకాలోని ఈనాం గ్రామము, ఇచటి జనసంఖ్య ఈం, ౦౧౯౮ 

(౧౯౩౧). 

3. విశాఖపట్టణముజిల్లా వీరవల్లి "ఆలూ 

కాలోని జమోకొ దారీ గ్రామము, దీనిజనసంఖ్య ౨౭౨౨ ( ౧౯ 3౩౧ సం 

ర్ విశాఖ పట్టణ ముజిల్లా పార్వ తి ఇ్రురము 

"తాలూకాలోని యే కెన్సీర్తా గాముము. 'ఇక్క_డిజనసంఖ్య ౮౮౬ 

(౧౯౩౧). 

అలమన్, లూక న్ (౧౭౩౫ - _ ౧౮91) __ “మెక్సికో 

దేశజుయు, రాజకార్యకుశలు(శు చరి త్స కారు(డు, ఈశకనిచే ,తాయం 

బడిన మెక్సికో దేశ పుచరి త్ర, ప్రమాణము ఇెంచయిడును. . ఇ్యృతండు 

మెక్సికోతర పున స్పేనిషుసభలో ప ప తినిధిగ నుండెను. మెక్సికోలో 

పర దేశ సంబంధిమం తిపదవిని వపొంచెను. 

అలమేలుమంగ తాయమ్ముఅ గ్రహార ఇను ___ 

చిత్తూరుజిల్లా ఫుక్తూదతాలూ కొలోని "సేదాకోదారీ గా, మము, 
యాలో. 

ఇచటిజనస సంఖ్య ౧౧౯ (౧౯౩౧). 

| అలమేలుమం గాపురము (న, నెం, ౧౫౨ = 

చిత్తూరుజిల్లా ఫుత్తూరుళాలూో కాలోని ' జమోక్షాదారీ గ్రామము. జన 

సంఖ్య Ye (౧౯౩౧. 

అలమ్హేలును ౦గా పుర ము: లేక ఉదఐు౦గా 

పురము __ చిత్తూరుజిల్లా తికు త్తనితాలూ కాయందలి జపవివాందారీ 

గ్రామము, ఇందలి జన సంఖ్య ౫౦౫ (౧౯౩౧): 

అల మేలుమం గావుర ము లేక వేలప మంట 5 

(స, నెం. 0కి) ఎ చిత్తూరుజిల్లా పుత్తారుతాలూ కా ' ఇందలి 

జమికాదారీ, శ్రానము, “జనసంఖ్య ౧౩౨౧౫ (౧౯౩౧ 9. 

అలయ (డు ఆ రాజి. 

అలరిక్ (రీ భ్, 3౩౭౦-౪౧౦) — పిగాథ్ 

అనువారీ రాజు, వీనిభాల్యమున వ విసిగాథులు తోమువారికి . లోంబడీ 

యుండిరి, 3౯౫ లో ఈత (డు రోమకప్ర వ్ర, భుత్వముపె పెని6 దెరుగలయిడి 

గాథులకు రా జాయెను. 3౯౬ లో శ సుమిోందికి. దం -జెత్తేను. 

23౯౭ లో ఇతడు ఎపిరస్కు కజుమబడెను "అభీంట"నే 'ఈతండు 

ఇలీరకమునకు గవర్న ఈయెను, శ్రీః క లోంం లో ఇటలి -కు డాడి 
= 



౫9౦ 

హెనోరియన్తో ఈతండు సంధి చేసికొనెను, కాని చక్రవర్తి సంధి 
లోనీవుర తులను పొటింపనందున నీతఈండు రోముప ట్రణమేకు ముట్ట | 

డించి రోగం లో దానిని దోచుకో నెను, 

అలరిక్ (కో౮ాలో-10౭ ) == విసిగాభ్గుల యెనిమిదన 

రాజు, 

మును 'దక్షీణభాగము చాలనజకును ఈతనిరాజ్యఘులో చేరి 

జైన క్లి'విన్ అనువా6 డీత నిం జంపి ఈతనిరాజ్యముం దీప సీకొచెను, 

అ లర -- శౌొడవ _ కౌడవరాగము. . 

యగు సాలగ మనురాగముయొక్క జన్యము. ఆరోహణమ _ సగ మ 
ధని స; అవరోహణము -సనిధమగస యను సంచారము 

 అలడగ్గాండు --౧. (వం, వం. )తయుఃసలోత్పళ్న 
కాళ్యవంనీయ దివోదాసుని సృతర్దనుం డను. నామాంతరముగల 

జూ త్ర్రశు. సవలయాశ్వుని'పెద్దకుమూరుండు. + 

న, చి ఒకరాజు, వంశము తెలియదు, 
తనమునస్సును వశేపటుచుకొనునిమి _త్త్ము దానిపై 

నీకు నస్థ మే కాని నాకు నష్టము లేదు; కావున "నీను వావవలయు 

స్థనిష్ట్ర యొక్క సమారుం డైయుండనో ఫ్ర. ద్ర 

3, ఒకరాజర్షి , ఇత€ ..డంధ 
త్రావణునన కనశే త్రము నిచ్చి ప్ర గృ డ్లితనమును పోోంగాట్టిన మొ 

. మహానుభౌవుండు (ళు రా. 9 అయాధ్యా, స 0౨) 

జ. 

ఇక జ ల 

సగమధని స 
సని సంచారము కలది, | 

De 

న్ సని ధ ము న్స 

అ ల వ ల పా డు — 0 కడపజిల్లా స చ్రరివెందంశాలూ క 

లోని ,గా గ్రామము, జనసంఖ్య ౧ ౧ ee (0730). 
ఇక. 

౨, నెల్లూరుజిల్లా ' దర్శిశాలూకాకు 
చెందన జమికొదారీ గ్రామము. జనసంఖ్య ౬3౮ (౧౯౩౧). 

3, సంటూడుజిల్లా ఒంగో 'లుతా 
వ. లూకాలోని త్రాకము, జనసంఖ్య ౧3౮4౪ (౧౯౩౧) 

'అలవాల లా : కర్యూలుజల్లా ప 

| ధల్సి ఛ్రామము.. చో _జనులస సంఖ్య ౧ వ. ( ౧౯౩౧ ౧). 

స్పెయినుదేశ మంకయు, చ్రౌన్ళు దేశములోని" మధ్యభా౫గ | 

6 
యుండెను, ఇతడు తేలీవిగలవా (డ్కు సహన శీలుండు, ్రూంకులరా 

పె బాణములు వేయ 
నది సృత్యకుమె 6 ఈబాణములు వేసిన చేను బావను, "ఇందువలన | 

స ్రికొండశాలూకాయం జేళజుండై న సము ద దృనావికుడు, 

అలరిక్ _ అలాఠర గ్రాన్ 

వోయను, కాని పరాభూతు( డయ్యెను.. రోమకచ కవ రీ యగు అలన గీ టా గంజాంజిల్లా ప పర్గాకిమి త తాలూ కాయంపలీ 

౭ెక్ఫిర్హా గాృావుము, జనసంఖ్య పీ. 8 (౧౯౩౧ Jy 

అల వో నా ద్ — ౧ దీని నిజమైన" యుచ్బారణ' 

ఇలహా బాడ్, ఇంగ్లీ హషునారు దీనిని "అలహాబాద్ అని. వ్రాయుద్గుర్తు, 
తురుష్కులు... దీనిని ఇలహాబాద్ అందురు. మనవారు దీనిని. 
క పృయాగి యందురు, దీనివి _స్టర వర్ణ నమునై . “ ఇలహా బాన్ స 
ప్రృమ్లాగ శబ్దములు చూడుండు, 

భొవల్ పార్ సంసానమునందు ఈాపేరుగల తాలూకాకు ముఖ్యపట్టి 3౭ -వ మేళకర్ధ | థి . తాము, జనసంఖ్య ౨,౮౬౮. భావల్ పూర్ నవా_బెన సాదిక్ మహముద్ 
ఖాన్ అనువానిచే. నీయది ౧౭౨౦ లో నిర్మింపంబడెను.. ఇచ్చట 

| మ్యున్చిపాలిటీ కలదు, 

ల లా పు ర్ వాలని _వీవోరురా స్ర్రములోని నర్భంశారాజ్య 

మునం. దొక పరగణా, ఒజకకాలమున నిం దఢని యేను6సలు విస్తాన 
ముగ నుండెడివి, వానిమాలమున పరగణా యభిభృద్ధిని. 'గాంచుట 
కవకాళము లేసండెడిని, ఇప్పు డీమండలము మిగుల సారవంళ 
మయినదెగ నున్నది, ఇం దుండి వీహారరా స్థ మున నన్ని మాలలకోను 
ధాన్య మెసనుతి  యగచుండును, 

అలా వురమ -- యుౌనె మై పెడ్ ప్రావిన్స్లోని బు 

' జలావు, ద యు ష్ నన్న చేటు బాణములు. చేయుము] అని చెప్పెను.. ఇతండు మదాలస | జిల్లాయందల్' కో గ్రామము, ఇది అల్లాఊద్దీ౯ా 'ఆలంహావ* అను 
. యన బ | వానిచేం గట్టింపణుకీయే. “నందురు, ఇచ్చట జొరంగజేణ్ ఒకమసీ దు 

గట్టించెను, .. ఇచ్చట వారమునకు రెండుసారులు సంత జరగును, 

అలా యు భు a డం. నా, బక రాక్షసుండు. ఇతనిరథమునకు 

రాజక్వేరు లుండెను. భొరత య్యుద్గమనంగు , నితండు ఘటోత్క_చు 
నిచే రాత్రి యుద్ధమున 'జచ్చెను, ' ee ఇ. 

అలార్మన్, ఇ సడ్రోఅంటో నియో డి (౧౮౩౩. 
గాం స్పెయిన్ దేశజుండు, నవలకారుండు. రాజకార్యనిపవుణుండు, 
(ప్ర జా పృ తినిధి సభలో శేడిస్కు స Sa నుండెను. రాయబారి 
మొదలైన. పెక్కు_ ఊద్యోగములన జే 

ఎ అలాక్యక్ జాయ ల చయ్ కొడి (యు౮ాం = 

౧౬౩౯) ___ న్పేనిషుభావలోే ఖ్యాతి జెందెననాటకములను _్రాసీన 
కవి, ఇతనినాటకములో లా ఇెర్ డాడ్ సోన పోస. (La. Yerdad 
Sospechosa ) అనునది మిక్కిలి ప్ప 

“అలా రన్, హెరొనాం.డో డై “జాం వ్పైయికా 

= ఇతేడు కక 
కకావచ్ళి అది దీని ౩ కాదని బుజువుచేన సెన్లు (ey. 



అలావర్ పురము _ అలా సా) 

ణా 
అలావర్ వురము — పంజాబు నందలీజాలందర్ జిల్లా 

లోని యొక గ్రామము. జనసంఖ్య రర౨౩. ఇచ్చట నూనీీ గబూకా 
(Cy 

అను బట్టలవర్త క మెక్కు_వ, ఇది ౧౮౬౭ లో మ్యూనిసిపాల్టీ చేయం 
| ఈ 

బడెను, 

ఆలా సాగా — ఉత్తర _ అమెరికాయం దత్యంత 

పచ్చి మో త్తరకోణమున నున్న. ద్వీపకల్చ్బమును, దాని. నంటుకొని | 

తూర్పు పడమటిదిెశలందు(6 జాలదూర నువజకును వ్యాపించియున్న 

ద్వీపమాలికలును గలసి ఈపేరునం బరయుచున్నవి, అలాస్కా, 

అల్ఫూపీయజా అలాసాాాా, పాకహోండిల్ అనునవి ఇందలిముఖ్య 

భాగములు. ౧రో౧-వ పశ్చిమాకూంశమునకుం బడమర బేరింగు జలసంధి 

వజకును వ్య్యాపీం దియున్న స్థల భాగమును బేరింగ్ జలసంధిలోని 

డీయోమిోడ్ డ్వీస పుష్రార్వభాగ మును చేరింగుసము దృములోని ద్వీప 

ములునుు ఆలూష్ట పీ యకా ద్వీపములున ముజాక్ అగృమునకు( 

నూర్చుగనున్న పోర్టులాండ్ కాలువపర్యంతము గల వెడల్పున ఉత్తర 

ముగా చచిళ్ కూ1క్ కనుమవజకును వ్యాపించియున్న ద్వీపసమాస 

మును ఈ యలాస్మా_యంగు( చేరును. ౧౮౯౬౭ వణకు నిది రషియా 

జేళముయొక్క ఆధీనమున నుండేను. ఆకాలమున నిది రహీయకా = 

అ మెకికా యనియు బిలువంబడుచుం జెడిది. ద్వీపకల్ప మను అర్థము 

గల అలాసా్మ నామకరణము తరువాత గలిగెను, 

ఉత్రరమున అర్కిిటిక్ మహిసాగరము, పడమట ఆర్కిటిక్ శిల్ప ; 

మహాసాగరము, "బేరింగుజలసంధియు, దక్నీణమున అలాస్కా_సింధు. 

శాఖయ్యా పసిఫీక్నముహాసాగరయున్సా తూర్చున బిటిష్ కొలంబియా 

యూకాకొ సొంత మును సరివాద్దులుగ నున్నవి. దీని. వైశాల్యము 

కం౮ాంాల ల నదర ప్ర మెరు. జనసంఖ్య ౬ర వేలకు పెరగ నుండును, 

చస్తుక్ పురా జధాని జా నిన్నరము, 

ఈడదేళయుయొక్క_ దక్షిణ దకీణశ్రూర్యదేశ మంతయు 

నృక్ళమి సనులేల మనునూట లేక నిట్టనిలువుగ నుండు. పార సము 

లతో ల గాడీయున్నది, య్రృధాన-అలాసా్కృా యందలి వాలు తూర్పున 

నుండీ పశ్చిముమునకు, భుడమటకుం బోయినకొల6ందియు నీయెత్తు తద్హ్రచు. 

బోవును. గూ త్తీరదిశయందలి తీరము అంతే నిలువైన తటములుగలది 

కాడు, స క్షీ ణప ర్యనమందలి పాక్రాహాండిలొనందు. అలెగాండర్ ద్వీప 

సమూహ మున్నది. దీనిలో "పెద్దవి చిన్నవి కలసి మొ శ్రమ ౧౩౧౦౦ ల 

ద్వీపసములన కను గలను. అలాసాజ్ట సింధుశాఖయందు కొడియక్ 

ద్వీపసమాసాము గలదు. దీనికి బశ్చిమో త్తే తరముగ అల్య్యూూషియక్ 

ద్వీపమాలిక యు, జానికిం బడమటు "బేరింగ్ సాగరమున 

హోల్ మా భర్య ఇంట్లాలెన్ను. నునివక్ , డియో మేడ్ ద్వీపము 

లును గలవు, ఈ'సమ_ప్త్పద్వీపములయొక్క నానావృకతీసమాకీర్లములై న 

శిఖరములనుు నిలువున౬ జెక్కినగోడలవలె నుండు వీని పౌర్మ మును 

బరిశీలించి చూచినయొడల పు పూర్వ మిది యంతయు సోక మహోన్నత 

పర్వకప్క ప జేళేయుగ నుండి ప్ర పస్తతేము 'సముద్రమునందు మునిరొపోవ 

కాళ . "7 
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సలం. 

మునులగక నిలిచినభాగము అన్నియు నిట్లు ద్వీపములుగ శేర్చడె నని 
విస్పష్ట్య మగును. 

సెంట్ ఇలియాస్ అనుపర్వత శ్రేణి ఈచేళపు పూర్యభాగమం 

దున్నది. ఇందు చుగాస్కీ కెనగాయ్మ్ స్కా_లాయ్ నుక్ జో టికొఅను 

వేబువేజుపర్భ్టతము లున్నవి. మజీయు నీపర్వత ములలో డిల్లీ 

"ఫెయిర్ ఇెదర్ చాంకోవర్ అను పృఖ్యాతశిఖరములును గలవు, 

ముజేయు. నిచటి రాంగల్ శిఖరము అగ్నిపర్వతము, సముద్రతీర మునకు 

కొంచెము దక్షణ? నెంట్ ఇలీయాస్ శిఖర ము కలదు. (ప్రధాన - అలా 

సా_ యందు “అలాస్కా? ఆల్యూషియకాపర్వత శ్రేణఖురు వ్యాపించి. 

యున్నవి. వీనియం దొక డజనుకం కు నెక్కు_వ అగ్నిపర్వతములు 

గలవు. అది యటు లుండ నిరంతరము హేమాణ్భాదితోములగు శిఖరము 

లును ఈయలాస్క_క్ శే, "భీ శియందు6 గలవు. అందు ఫోశేకర్క్ మెక్ 

కిక లేళ్ళంగములు ముఖ్థిమైనవి. ఈ రెండవశిఖరముయొక్క యెత్తు 

౨౦౮౩౩౨ ౦౦ల అడుగులు. ఉత్తర _ అమెరికాయందలీ శిఖరము అన్నిం 

టిలో నిది యొత్తయినది, అల్య్యూషీయక్ ద్వీప సమూహము శేవలము 

అగ్ని పర్వతప చార్ధముతోడ "నేర్చడియున్నది. 

అలెగ్టాండియక ద్వీపసమాహమందు స్ట్రికైక్, టకు, 

అలెస్,_ అను మూడు నదులు కలవు, పోర్ట్ లాండ్, లీక అను 

ీరులుగల కాలువలు నిజమునకు సింధుశాఖలు. మణీయు నిచట 

పామానీనదములు (౮14449) "పెక్కు, లున్నవి, వానిలో మల 

స్పిన్నా మూర్, సీవార్డ్ హీమనదములు ముఖ్య మైనవి. కాపర్" సుషీ 

ట్నూ నామక నదులు తలాస్కా నుక్టోటిక్ పర్వకములలో బుట్టి, 

దక్షీణసముద్రమునం బడుచున్నవి, ఈ రెండునదులును ప్రవహించు 

లోయలు ఆతిమాల్యమగు కలపకు ఈనికిపట్టులు, 

చుధాన-అలాస్కాా మధ్య భాగ వముంతయు నొక పీఠభూమి, 

3,000 మొదలుకొని ౫౦౦౦ ల అడుగుల యొత్తువజకును గలదు, 

యూాకాకా ఇందలీ ముఖ్యనది, దీనిపొడువు శెండు వేల మెళ్లు, టనాన్నా 

కొయుక్రుక్ అనునవి దీని యుపనదులు, సర్కిల్ సీ సిక్. మొదలుకొని 

_శాంపారొవజకును గల దీనితీరములు ర0ండుస క్కలల జూల దూరము 

వజకును నీటినముయమె ఫోవును. యూకాకొనది కుత్తరమున తూర్పు 

పడమరలుగా ఎండికాటొపర్వతములు వ్యాపించియాన్నవి, వీనికిని 

కనడాదేశమండలీ రాకీపర్వతములకును సంబంధము కలదు, ఇవి పడ 

మటిభాగమున డిలాంగ్స్ టైర్డ్ ప పర్వతము లను పేర శండుకాఖలుగం 

జీలిపోవును. ఎండికాట్ ప పర్వత మాలకు, అర్కి_టిక్. మహాసాగరమున 

కును మధ్య ౮౦ మెళ్గవిడల్పుగల అనుక్టుక్ పీఠభూమి ఈకొండవరు 

సలకు సమానాంతరముగ వ్యాపించియున్నది. 

అలాస్కా. యొక్క ప్రైకృతికస్థితి ననుసరించి యిందలి. గతో 

స్తస్థితులును భిన్న భిన్న ముగెని ముండకు. దక్నీణభాగమున కుక్ సింధు 

శాఖపర్యంతము సమశీతోన్నము. ఇచటి మధ్యమ తొపపరిమాణాము ౫లో 

మొదలు ౬౦ డి గ్ఫీలు, సముద్ర తీరమందలి హీమానీనదములమో (దను 
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అకలి ౧౦౦ xe 200 అలీ గటి 

బరిణ ప్రుచండవర్ష ముగ 6 పీచునట్రి బావ్బసం ఛ్రూర్లమను వాయువు ,ప 

. మించి “యా పొంత. "మంతయు. నిరంతరము. పొగమంచుతో నిండి 
ల 

యున్నట్లు గన్పడంజేయుచుండును, సిట్ కానుండి కొ డేయిక్, , అల్యూ 

పియకాప పర్వత ములవై ఫ్ర పు పోయినచో 'మటీంత సమకీతోవ్య్యముగ నుం 

డును. వారమునందు అయిదురోజులు కుంభవృష్టి సరీయుచుండును, 

బేరింగ్ సాగర మంతయు సాధారణముగా "నెల్ల పుడును పొగమంచుతో 
నావరించికొ నియుండును. కూత్తరతీరమున . వాన 'లంతగ కురియను, 

' శీతకాలమునం జరీ. భరింప నలవికాక యుండును, 

జ్జ శ్రేణులకు దూర్చు, , కాను కాలమానము ౧౯ మొదలు ౯ డిగ్రీ ల 

వెపకు భిన్న భిన్న పరిమాణములలో నుండును, “అలాస్కామధ్యమం పలి 
పీఠ్రళభూమిమోంద వేసవికాలమున నత్యంతమగు వేండిమియు, చలికాల: 
మున మిక్కుట నుగు చలీయు నుండును, యూకాకాలోయలందును 
దానిలో( బ్రానహించు చిన్నచిన్న నదు లన్నియా6 జలి కాలమున గడ్డ 

కట్టిపోవును.. "నీల యంతయు. హీమాచ్భాదిత మగును, అట్టి ప ప్రదేశము 

: లందు మరల మేనెలలోయాని యేపని ' చేయుటకును స్ సండదు, 

F కీతకాల పుమధ్య భాగమున యూకాకానదియొక్కల యూర ర్వ ప్రాంతము | 
నెం చెముగ .. లేవి ళ్ లేక కు 

'గంటలకాలముమా తము దర్శన మిచ్చి ఇెంటనే య్ సమించును. తజ 

లందు నూర్యబిం బము ఆకసము పెకి6. గ 

క క! 

చెంట్- ఎలియాస్ 

చుగా నీస్వల్పకాలము పాతేము గనుపడకపోవుటయు6 గలదు, కాని 
యుత్తరాయణ మారంభమెనవెంటే దినము లతికీ య్ర ముగ వృద్ధి 

నొంద నారంభించి తుదకు మే, జూకొ నెలలందు నరుడు ౧౮ 
లేక ౨౦ గంటలకాలము చెలుగుచుండుటయే కాక తక్కిన నాలుగు 

గంటలకాలముగూడ నెకవిధమగు ఉహఃకాంతి యంతటను బ (ట్రాసరించి 

. యుండును, ఈసమయమునC బకృతి యంతయు బచ్చిళతో నిండి 
మిక్కిలీ మనోహారముగ నుండును. కాని యలాసా_ యందలి వేసవి 

నమ్త(దగినది కాదు, ఒకొ_క్కొ_ప్పుడు జూా'లె నెలలో రా శ్రులు అతిశీత 

లము లై యుండును, కొన్ని వేళల ఆగమ్హమాసపు మధ్యమందే మంచు. 
గడ్డలు పడుట. సంభవించును, 

ల. న్వేదజ, అండజ్య జరాయుజములలో నిచట నసంఖ్యాకము 

లగు, ప్రాణులు కన్సడుచున్న వి. సము దృ పుకోళ్లు, లేళ్లు _ వీనివలన 

| నిచటిపారి జీవనము జరగుచుండును, శయకాడీరా్ అనుపేరుగల. లేడీ 

ఇచట జాలపనుల కుప పయోగపడుచుండును, ఈజాతి యిచట నవసాన 

దశను సమిపించియుండ దొరతనమువారు శ్రద్ధను వపొంచి వెబీరియా 

నుండి కొన్ని లేళ్లను చెప్పించి యలాస్కా_యందు వృద్ధి నొందునుపొ 

యములను . గానించియున్మారు, _ఆహారాదిపదార్థముల నొకచోట 



అలాస్కా 
నుండి వేటజోకచవోటికి. గొనిపోవలఖు. ననిన మంచువేం గప్పంబడి 

యుండునేలమోి6ద శెయికొడీరులవలె సాయపడుజంతువులు జేటోొక 

విధమగనవి లేవు. కాని యీచేశమయొక్క_ యైశ్య్వర్యమునకు 

ముఖ్యకారణము చేంపలు, ఉన్ని నుత్సాదనము చేయుజంతువులును. 

వకీణపూర్వపుకోణముననుండి బ్రిస్టల్ సింధుశాఖపర్యంతము - ( వ్యా 
పించియున్న ) సముద్రతీర మంతయు చేపలతో నిండియున్నది 
ఆేర్కింగ్ ౩ కాడ్, సాల్మ౯ా అను పేరుల నొప్పుచేంప లత్యంతముగ6 

గలను, తిమింగిలములు,  దంతములక్రు6 బనికివచ్చు వాన్ లను 

జలచరములు జఒత్తరులు, సీలులును అపరీమితములుగ నున్నవి. 

నీలజం తువులం దాజువిధములగు జేలువేజుబాతులు కాన 

వచ్చును. సము దృ సింహాములు. పర్యా ప మగసంఖ్య యందు గలవు, 

ఫర్ (Fur) నామక కేశ్ త్పాదకజంతువలందు ౭ భిన్నజాతు 

లున్నవి, పునులపపిల్లులు అని యివి -వేటువేలు పేరుల 

బిలువబడుచుండును. మణియు నై దుప్రుకారములగు ఎలు6(గసులు, 

బూోడిదవర్ల ర్లపుతో శేళ్ళు, అయిదురంగుల ( నలుప్కు ఎబుప్ర్ర్కు తెలుపు 

నీలము, చెండిరంగులనొప్పు ) నక్కొ_లు క్రూ త్తగం జాచువారికి మిగుల 

నానందమును గపార్చు చుండును, 

దమీణపూ 

సే విలులు 

పూర్వపు రై, పొంతములందు- నొ నొవిధములగువృకు.జూతులు 

శంపొందును, దేవదారు సాం చ్రాణ్కీ ఛూర్ణ్క చేతసాదులు గాక 

యనేకారణ్యవ్భకు ము లీంకను తెక_క మిక్కి లీగ6 గలను. ఎచ చ్చటం 

బట్టినను గడ్డి పెరుగును కాని మంచు పడుటతోడే మా౭డిపోవును, 

అనుకూలనుగు వాయువులు లేనికారణమున అల్యూషియక ద్వీపము 

లందు బొత్తిగ వృక్షములు ెరు(గవు, పచ్చికతో మా త్రము నిండి 

యుండును. ఇచటిశేల మంచి సారవంత మైనది, దక్షీణ-ప్రూరష్టమండదలి 

పాంతములలో ఒకలకుచదరపుమెళ్ల్ వైశాల్యము గల భూమిమో6ద 
లో 
ముఖ్య మైనపంటు లన్ని యు బండును. బేరింగు సముద్ర, ద తీరములందు€ 

దక్క అర్కి_టిక్ లేఖకు దతీణముగ నున్ననేల లన్ని యే వ్యవసాయ 

యోగ్యము లే, పచ్చికగడ్డి పుహ్కుులముగ లభీంచుటవలన ప పశుపాలనము 

నిచ్చట బాగుగ జరగలణగలదు, 

ఫర్ (౯౮౯) నామకశేశముల నుత్పాదనము కువ 
కోరణమునను, సీలుమత్నే చ్రిములవే(టలవలనను నిచట విస్తారమగు 

వాత్టపార ము జరగుచుండిను,. కాని కొన్ని సంవత్సరముల (కిందటి 

వణకు నీప్రాణులయొక్క_ అ నావళ్యకమార ణమువలన వాని నాశనము 

తోపాటు జేశవాసుల నాశేనముగోడ ప్రాప్తించు ననుభయముక లిగాను. 

అంత దొరత నమువా రీజంతువుల చేయాడువినయమున మంచి కట్టుం 

'ఛాట్లను గావించుటయేకాక బొత్తీగ జాతి నాకన మస నని తోంిన 

జంతువులను సాలీరియా 'ముదలగు వీ దేశములనుండి. తెప్పించి పొలిం 

చుచున్నారు. ఇట్లు ావించినవానిలో ఇయికొడీరు ఒకటి, 

ఈ బేళమునందు'  ఖనిజములకును దక్కువలేదు, బంగారము, 

రాసి చెండి ప్లాటినము పల్గాడియము, అంజనము టంగస్ట్రక్కా పెట్రో 

జెందినవార్వే (౨). 

జేరంగ్ 

౫93 

లీయం,' సీసము, తగరమ్ము 3 రాయ ట్, బాశైట్, గంధకము, జిప్పము, 

పాలరాయి మున్నగునవి భూగర్భముననుండి లభించును, బోను 

పుహ్య_లముగ6 గలదు, కాని ఈప చార్థముల నన్నింటిని అవసరములగు 

స్థానములందు జేర్చుటకుం దషెన వాహనాదిసౌకర్యములం లేవు? 

ఆకారణమున వినిపరి శ శ్రామయు వెనుకలడి యేయున్న ది, 

౧౮౯౬ - వ సంవత్సరము మొదలుకొని పర జేశములతో వారా 

_ హరణసౌకర్యము లీదేళము నకం గొన్ని కలిగినవి, యునై బెడ్ న్రేట్బున 

నుండి నియమపు పూర్వకముగ6 (శ్రైతిదినము అలాసప్కా_కు టహ్పాలు 

రవాణా యగుదుండును. ఆర్కిటిక్ శేఖ కు త్తరమం దున్న (ప్ర, ప, చేశ 

ములకును నిచటనుండి క్రమము. దప్పక వార్త తేణముంమును. 

దేశమందలి ముఖ్య పట్టణముల కన్నిటికిని మధ్య తంతిసం బంధము 

కలదు. అలాస్కా-సింధుకశాఖమిోంది. సీవార్డ్ పట్టణము. మొదలుకొని 

ఫెయిర్ బాంక్ఫొనగరమువజుకును . రై లుమార్షము నిర్మింపంబడి 

యున్నది. శాఖలతోపాటు ఈనై లుమార్దముపాడువు ౫౮౦ మెళ్లు' 

౧గా౨ఎ(-వ సంవత్సరమున విమానముల రాకపోకల ప (ప్రయత్నములు 

జరగెను. అంత నొకసంవతృ్సర ము గడచునప్పటికి ౨ ఏ చోట్ల విమాన ' 

విశే (శ్రీమస్థానము శ లేర్పడినవి, సముద్ర, తీరములందలీ పట్టణము అన్నింటి 

కని స్టీ మేకులు ప్రతిదినము వచ్చి వోవుచుండును. 

ప్రస్తుత మిచటి జనసంఖ్య ఒర 3 Me మాలే, మేం, ఇందు 

నూటికి 'ఈర౮ మంది తెల్లవారు కోజగురు జేశీయురు ఆర్జురు 

వీనాజపాను దేశములకు చెందినవారు. ఆసియాఖండవా సులు సాధార 

ముగ సాలమక్ చేపలను పట్టుకొనుటయందును వానిని డబ్బా 

లలో నింపి పంప్రుకార్యములందును చెక్కు. వగ నియోగింపయబడి 

యున్నారు. . ఇచటి అసలు దేశీయులలాోే “నాలుగు భేదములు గలవు ; 

(౧). ఎస్కీ్వ్ మోలు లేక ఇన్నుయికులు ; అల్య్యూషియనులును పిరికి 

శయ్గనీలు? వీరు ముఖ్య 

ముగ మీన్స్ ఆఫ్ వేల్చుద్వీప మున వాసము చేయుచుందురు, (3). కథం 

కితులు వీరు అలెగ్టోండర్ ద్వీపసమాహనుం దంతటను అక్క_డక్ళ_డ 

వ్యాపీంచియున్నారు, (రో). 'తెన్నెహులు లేక అధఢపస్మ్క._నులు, 

ఏ రందజులో ఎస్ స్కి వోలు దప్ప దక్కినజాతుల వా రు త్తర-అమే . 

రికాయందలీ ఇండీయనుల సంతతీవా రని 'తెలియవచ్చినది, ఈ సను స్ట 

జాతులవారును తెల్ల వారి యాచార వ్యవహార ముల నపలంబించీ 

౩ సవమరతమును స్వీకరించియున్నారు. 
(కో | 

అలాస్కా_యందలి కొన్ని పట్టణములపే పీర్లను జూచినయె డల 

మొట్ట మొదట దీనిని గనిపట్టినవారు 'స్పెయిను దేశీయు లని స్పష్ట 

మగును. కాని నీశారణము చేతనో వా రీచట. నిలుకడగ నివాసములం 

సదుర్చుకొనియుండ లేదు. రషియనులు సమీపమున నుండుటచేతను, 

అచటిశీతో ప్ల స్థితులకు సహజముగ - నలవాటుపడియున్నవా రగుట 

చేతను, నీచేశేయనందు. వాసము సదుక్చుకొనిరి. 

చసూయిదాసులు లేక 

౧౭ ౨౮౯ లో విట్, సై 

అనునత (డు. కొంతదూరమువజకు నీ దేశము నశ్వేషీరచి 



౫లో 

అది మొదలుకొని యచటణి జలసంధి యతనిపేర చేరంగ్ 

౧౭౪౧లో మరల నితంే 

పోయెను, 

జలసంధి యని పిలువంబకుచున్నది, 

యౌ్వేవ శార్లము బయలువెడలీ కొంఠవజకును మనోభిలాహములను. | థి | 
_ ఫూర్తిచెసికొనెను.. కాని యీపర్యాయ ' మిత6 డపరిమితమెన 

చలివలన మృతినొంబెను. తరువాత 30 లేక 3౫ సంనత్సర ముల 

పర్యంతము రహ్యను లే దీనిని స్వాధీనము చేసికొనియుండిరి, అటు 
పిమ్మట కుక్ వాంకోవర్, మెకంజీ లను ముస రాంగ్లేయులు దీనిని 
పరీకోదించిరి, 

వాసముల6ం గుదుర్చుకొని నిరంకుశులె యచటి యాదిమనివాసు లగు 

బస ఏ మోలు లోనగవారి పె నత్యాచార ములు సలుపందొడంిరి, 

అంతే నీదురంతముల నడ(చివేయవలయు నని రహియనులున్కు . అమెరి 

కనులును కలసి రషియకా - అమెరికకొ కంపెనీ యనుపేర నొక 

సంభుమును శ్ఞాపిం చికొనిరి. ఈకంపెనీవారు రషియా ప సృభుత్వమువారి 

యాజ్ఞును. బొంది అలాస్కా యందలి 

కార్యముల నెజవేర్చుకొనుచుండిరి,. ఇట్లు చేయుటకై వీరికి రషియకా 

దొరతీనమువలననుండి ౨౦ యేండ్లవజుకును జెల్గునట్టి యొకచార్జ్హరు 

( కాలుప త తీయు దొరకుచుం జెడిది, వీరు ఒక ల చార్దరు నడువు 

ముగియుట ఫో డే మటియిక € చార్టర్ *ను దీసికొనుచుండిరి 
+ ఇ ట్టుండ ౧౮౨౧-వ సంవర్శేర మున “రషియను లన్యజాతులవారి 

నటుకు రాకుండంజేయవలయాు నని ప్కయత్నించిరి. కాని వీరి మనో 
రథము కోనసాగదయ్యెను. ౧౮౬౧-వ సంవత్సరమున నెనుకటి 
6 చార్జర్ * ప్టూర్టీయగుటచే మజియొకచానిని - దీసికోనవలసీ యుం 
డెను అచదేతరుణమున . 

ప్రయత్న ముచేసిరి కాని యంతఃకలహాము. లుప్పతిల్లుటచే నప్పటి 

_కావిమయ మాయపోయొను, శరువోత జాకసకా యస్ సిజెంటు గా 
నున్న కోలమున గ౮౬౭-వ 'సరవత్సరము నూర్చిలో నీసంగతి 

మరల ప్రస్తావమునకు వచ్చెను. అంత అళ్టోబరునెలలో. దీని విక 
యము స్థిరపడిపోయెను, 

వాణిజ్య వ్యాపార పరిపాలన 

(౮7 

అటుపీమ కు బంగార పుగనులు చేపలవేయులు సీలుజింతు. ల శ్రీ: 9 9 
వ్యాపారము మున్నగువాని పరిపాలనవిషయమున కొన్నీపరివర్తన 

ములు జరగుచువచ్చెను, మద్యపానని షేధమున కై యసేకప ప్రయత్న 
"ములు సలుపంబడినవి కాని యవి పూర రిగ ఫలించి యుండ లేదు, 
చృుజలలో స్వయముగ నీతియెడల లక్ష్యము లేనిచో నెంత బలము 
గ యెట్టి సభ్య తగల 

శొనంజూలదు, ౧౯౦౬-వ సంవత్సరమున అలాస్కా వాసులు న్రేట్సొ 
కాం గౌ సునకు ఒక ప్ప స్కతినిధిని బం ప్రునధి కారమును బడసిరి నస్రేట్సొ 

 ప్రభుత్వమవారి. యరీనమున ఒకగవర్న రీటేశమును టి 
డును. ఈయనకు దోడ్బడుటకై ఒకో లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ కాడ 

గలదు. ఎనమండ్రు, సెనేటర్లును. ౧౬ గురు. 

 యెంల్లీ యందు ౪ బని చేయుచుందురు. కాని "ఈయాాంద్లీ వాట 
“చేయా నియమములను ; 5 చట్టములను. స్వీకరించుటకును, తిరస్క 

 ఈమధ్యకాలమున యూారోపియనులు కొంద అచట | 

నమెరికను ' లీభూమిని - గొనవలె నని, 

(ప,భుత్వమైనను స్వాఖిష్ట మును నెజవేర్చు 

ప్రతినిధులును ఈ 

అలీకాం_అలీ వేరు 
' రించుటకును అధికారము యునె నై లెడ్ స్రీట్సొకాంగ్రౌ సునకుం గలదు, 

ముజీయు నిచటిపరిపాలనము రెండుసంఘములద్వ్యారా జరగుచున్నది ; 
అగ 1 పగ రా ఈ జాతీయసంస (National ప్రాంతిక సంస్థ 

(Territorial Government). ఈ రెండుసం ఘ ములద్యారా విద్యా, 

Government ); 

వ్యాపార కృషి, శిల్పాది సమస్త కార్య ములును నిర్ణ _రింపంబకు 

చుండును. 

౧౮౯ ౬-వ సంవళ్స రయనణకు నలాసాy_ యందలి మధ్య భాగ 
మునుగుజిం చి 'బొత్తిగం దెలీయకం జెడిది. కాని యా సంవత్సరమున 
కోకారైక ప్రాంతమునందు బం గారపుగనులు బెలువడుటచే నది 
మొదలుకాని 1 యాప (ప్రదేశము నంశను న న్వేషింప జనులకు. ప్రోత్సా 
హము కలిగెను, తౌదాది సం యు _క్షరాజ్య యుల (United States ) 
భూగర్భ శోధకసమితియు, 'యుద్ధవిభౌగమువారును ఈ దేశమును 
వాసన బరిశోధించి యొక్క జెకగ్రైడ చేయేపదార్థములు దొరక 
నదియు వెల్లి డించిరి. 

అముండ్ సే క ఈ దేశము శే ప్ర్కధానస్థానముగ చేర్చు చుకొని 
ఉత్తర ధు ద్రు, నవండయా తృల? గావించెను. విలొకిన్స్ అను వైమానికు6 
డొకడు విమానములద్వారా చేసిన ధు ధ్రువాన్వేహణముల కీ దేశమందలి 
బారోపాయంటును ముఖ్య స్థానముగ( 'బెట్టికొనెను, 

౧నో౨౮-వ సంవత్సరమునం దీ ప్ర బేశముననుండియే వెడలి 
విల్ కిన్స్, ఎయిల్ సక్ అనువారు ఆర్కిటిక్ ధ్రు నము నడ్డముగా 
వినూనములతో దాటి సురక్షీతముగ స్పిట్ట్ బనైకానగరమువజకును 
బ్రయాణముల సలీపిరి, 

అలిశా 6 __ గంజాం జిల్లా శ్రీకాకుళం 'తౌలూ కాలోనీ 
గ్రామము, ఇచటి జనసంఖ్య ౬2 (౧౯౩౧). 

అ లీగిఅనాడ వై బక్లారిజిల్లా హర్పనహాళ్లీ తాలూకా 
యందలి (గ్రానుము, జనస సంఖ్య ౭౯౫ (౧౯౧) 

అలిగొ౦డ న .గంజాంజ్రిల్లూ రామగిరి తెలూకోరు 
చెందిన యే జెన్సీ గానుము, 0౨ (౧౯౩౧). 

అ లిజెన __ కడపజిల్లా కామలాపురముతాలూ కాయందలి 
జనసంఖ్య ౧3౦2౭ (౧౯౩౧ రం 

అలిమి లి నెల్లూరుజిల్లా వెంకటగిరి తాలూకాలోని 
జమాకొచారీ గ్రామము. ౪ జంసంజ్య ఒకరా (౧౯౩౧)... 

అ లి శె డ్డ్ప ల్లె కడపజిల్లా పులివెందలతాలూ కా 
యందలి గ్రామము, ఇందలి ఇ జనస సంఖ్య ౬౦౫ (౧౯౩౧ ) 

: అలి మేరు — కూర్పుగోదావరిజిల్లా పోలవరం తాలూకా ' 
“యందలి ) యే జెన్సీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౬౬, 



అలీ జే లుముంగాపురము_అలీ ఆదిల్షా 
అలి వేలువుంగా పురము __ నెల్లూరుజిల్లా ఉడయ 

గిరితౌలూకాకు చెందిన ఈనాం గ్రామము. ఇందలిజనసంఖ్య ౧౬౨ 
లో 

(౧౯౨౧), 

అలి ( శ్ ఫ్, ౬౦౦ = ఒకర) 7 ఎ నాకాను నాలుగవ ఖలీఫా 

అబూతలిబ్ కుమారుడు, ఇతడు నమహమ్హాదు సాహెబ్కూంతు రగు 

ఫతీమాను బెండియా డెను. ఆమెియం దితనికి హు సేక్కా 

ముసాస్సీక అను మువ్వురుకుమారులు కలిగిదిం. ఒద్థొనుకొపిదప నితడు 

౬౫౬ లో ఖలీఫాపదము నంచెను. నువాన్ముణు భో ర్య యయిన అయేషా 

యికని కాపదము రాకుండంకేయుటకు తీ వృప్కయత్నముచేసి యితేని 

చెదిరీంచెను. అలీ యా మెను బస్తా యొద్ద జరగిన యుద్ధమున కె దీగ6 

బట్టుకొ నెను. అయేసా యు స్ట్రా రూథయె ఆము ద్ధముచేసిన కారణమున 

దీని స స్త్రయాన మని పేరు కొలీగెనచె. అలీ జీవితావశేప. మంతయు 

నతనికి పృ తిస్ఫర్థిగ "ేర్చడిన ఖలీఫా. మోవి యా తోడి సంతితయుద్ధము 

లం జే కడేదిపోయునది. ఇశనిరాజధానియ స కాషాయం దితనిని ఇబ్బా 

నుల్ జూం అనునత శు వివదిగ్గ మగఖడ్డ ము ఈ 6 బొడిచి చంపెను, 

చెడ్ జెఫ్ నం దున్న మెషెడ్ అలీ యనుపేరం బరంగునితనిసమాధి ప్ర, 

ళం హసక్కా 

4 ఆ ల "కక్కిన పుణ్య కే క్కమయి యా త్రాస్థల యయినది. ఇతని మరణ. 

నంతర మితే(డు గొప్పపండితు డని వార్త కెక్కె_ను, ఇతని యను 

యాయులం షియా తెగమహమదీయులు, ఇఫాతిమావంశేజులు తాము 

ఫతీమా - అలీసంతతివార మని చెప్పుకొందుతు. 

—_——— అలీఆదిల్ పొ (ప్రథముండు ) 

బరిపాలించిన సుల్తానులలో నొకండం; ఇ ఈూహిం ఆదిలొపా కుమా 

రుడు, ఇబ్రాహీం ఆదిల్ సోకు ఇస్తాయిల్ ౨ అలీ, అహమద్, తహ. 

మాస్స్ అని న్లోనలువురు కుమారులును, హీదాయత్ సుల్తానా తనీవీపీ 

యని యిరునురు కూంతులును గలిగిరి, కొడుకు లెవరీ తరువాత నెవరు 

కలిగిరో 'స్పస్థ్య యు కాకపోయినను అలీకం శు ఇస్తాయి లే పెద్దన్యా 

డయినట్లు “తెలియవచ్చుచున్నది, మొదటనుండి యు . ఇభ్రాహిమునక్క 

చుబుకయినవాందును, తెలివి చేటలుకలవాా- డు నయినను “అలీ యన్న 

నయిస్ట్రముగ నుం జెడిది. ఇందులకు తండ డి కొాడుకు లీఠరువురకుం. గలమత 

భేదము లే కారణము. ఇబ్రాహ్ం సున్నీ సుత ము నవలంబింప్క, కొడుకు 

అలీ షియామతావలంబి యయ్యును, 

కొడుకు ఇంత మందలించినను తనతం డృిమా ముళమును వదలి యన్యమత 

మును స్వీకరించుట కళనికి యు క్షమగం దోంచినప్పుడు తన యిచ్చ 

వచ్చిన మతము నవలంబించుటకుం దనకు నధికారము కల దని అలీ 

తండి డ్రీకి జవా బెచ్చు చుండువా౭డు, ఈరితిని దం డ్రి కొడుకు లిరువుర 

కును సార పులు జనించినవి. దీనికి? దోడు౫ ల ద వనయనంతరము సింహో 

సనము "సెక్కు_వలనీన ఇస్మాయిల్ మందులడు, నవివేకియు ..నయి 

యుండెను, ప్రజాదృష్టిలో ఇస్తాయి. అతని సోదరునికం కె తెలివి 

_తక్క్క్టువవాండుగ 6 గన్పించుటు షట్యాహీమున కష్టము లేకపోయెను, ఈ 

కారణములవలన ఇచా బ్రాహిం తన రాజ్యకాలమునేే అలీని. మిరాజ్ 

ఇం దునుగుణీంచి ఇబ్రాహీం 

[ 

సిద్ధి ం 

విజాప్రరమును. | 

అలీ. ఈ ఆదిల్ సాయొక్కం. అహనమ్మదునగరదం దయా త్రాశాటకమున 

౫.9% 

దుర్భమున తొమిదిసంపతృరములకాలము కై దీగనుంచెను. అలీని తొల 
గించి అసద్ ఖాన్ లారీమనుమ(గయిన తహమాస్స్ను తన యనంతర 

మున సింహాసన మెక్కి_ం౦చుటకు ఇబ్రాహీం కొొంతేవణికే గృయత్న 

ములు కావించినను విజా పుర ప్ర ఊమ్రా,వులును, సామంళులును అలీ' 

యందలి గారవాభిమానములచేత దత్ పృయత్నృములను విఫలము 

కావించినట్లు చెప్పుదురు. తుద కెట్ల్టయిన నేమి, కారాగార విముక్తు( 

డయి అలీ ఆదిల్ షూయీ ౧౫౫౭ లో విజాఫురపు సింహాసనము నధి 

ప్టించచెను, రాజ్యమునకు వచ్చినవెంటనే యతని. నభినందించు చు ఒక్కా. 

నిజాంషా తక్క ఇతర సుల్తానులు కానుకలతో తమ గారవ,పృపత్తు 
| లో 

లను బెలుపుకొనుటకు(. దమతమరాయబారులను విజాపురమున కంపిరి* 

సింహాసన మెక్కి నచెంటే అలీ ఆదిల్ షా తన రాజ్యమునసున్నీ 

మఠ ము నడంచివై చి పియామతమును మరల, బ్ర వేశ "పెట్టి తనపకు,మును 

బలపటుచుకా నుటకు( దన్మ'తావలంబులను సె రిషీ యా మొదలగు జేశీయల 

నుండి తనరాజ్యమునకు రావలసినదని యాహ్వ్యానిం చెను, ఇందుమో దట 

సున్నీమతావలంబు లాగ గ హావేశపరవశు లై మతే యుద్ధము స్క కొటింప 

నుద్యు క్రులె రి. రాజ్యమున నశాంతియు సం లోభమోను ప్కృబలెను, 

కాని యాతరుణమున నతడు చొల వివేకముతో. ద్రైవర్తించి విచ్చల 

విడి ధనమును వ్యయపటీచి చాలనముందిని లోయబబుచుకి నెను, తుద 

కొతని 'న్యా యబుద్ధి చేత, నాబర్యముచేక దయచేతను విజాప్రరమునకు 

వవా/డనుండినకీడు తొొలణగాపోయెను, 

అలీ ఆదిల్. సారాజ్యకాల నుంకయు నొకవిధముగ నిజాంపివా 

తోడి యాద్ధములం దే కడచిన దని చెప ్పవచ్చును, అహమదునగరము 

సుల్తానయిన బుర్హాకా నిజాంపానురణానంతరమున 

వచ్చిన హు నేకానిజాంపా తెౌను మస 1 గెకీఠానవెంటనే జరపవలసిన 

గారవలాంఛ నాధులు పలే దని ల్ ఆదిల్ పూకు మనస్సులో 

మెర మెరలాడుచునే యుండెను, అందువలన నతని_పె6 బగతీర్చుకొన 

వలె నని అలీ కృతనిశ్చయు: య్యొను. ఇందుకు మున్లు ందు దనస్థితిని 

భదృపబుచుకొనుటరై విజయ నగర మును బరిపాలించుచుండిన సదా 

శివరాయలతోను అత నికి6 శార్యక ర్త రగ రాజకార్యములను జక్కుల 

బెట్టుచుండిన రామరాయలతోను స్నేహము కలిపికిొనిి ' దానిని 

ప్రోదినే సిను, రామరాయలకుమారుండు చనిపోయినట్లు. వార్త తెలీ 

సయంతచే అలీ ఆదెత పా యతేనికి( దనసానుభూతి ఛెబేగించుటకయి 

విజయనగరమున కరిగి యతని మన్ననలకుల బాత్రుం వయస్థను. 

ఉభయపకుములందు నొండొరులకు పారితోషి. కములు కురిసిపో 
నవి. విజయనగరమున అలీ ఆదిల్ హాగౌరవార్థము వేడుకలు, విందులు 

జరగినవి. విజయనగరముననుండి మరలి అలీ విజాపురమునకు వచ్చిన 

రాజ్య మునకు 

డయె 

వీదప ప రామరాయల యాస్థానముననుండి వ్ర తినిధులు విజాపురమున 

కరుచెంచి అలీ ఆదిల్ పాకం దమ గౌరవ ప్రపత్తులను జెలుపుకొనిరి. 

కిది 

ఇంతటనుండి. అలీ ఆదిల్ సా. అహనుదునగరు. 



ఏ ్రణ 

నిజాం షాహీ సులానులమిో'దికి దం 'డెత్తి నెల్ళినపు డెల్ల రామరాయ లే ' 
యత నికి బాసట, 

" రామరాయలతో నీవిధమున మైత్రి పాటించి యతని తోచ్చా 
టుతో నిజాంపా పి యుద్ధము పృకటించి రణభేరి (మ్రైయిం చెను. 

మనం (బ్రైవేళించినవి, శతు తువును పరత నాటు కష్టమని నిజాంసా 
జొలశా భొదుదుక్ల మనకు నోటినుకంబచేన 

లంతటితో నళనిని వదలక వెంబడించి వు సాగిపోయినంత 
“"మేరరము విజయనగర సైన్యములు దేశయును. కొల్ల గొట్టి, పంటెరు 

లను విధష్టం'సము కావించినవి. తమ చే నాని వేశేముల ప్ _క్రీనుస్టోనముల 

నన్నిటిని విజయనగరమువా రా క్రమం దుకొనుటయీ కాక విౌపురపు ఫు 
నేన లెన్ను కొనినయు _్రేనుస్థానములను గూడ్క వానిని ఇడలంగొట్టి 

యాక్ర్రమిం చుకొనుచువచ్చిరి. ఇవి యన్నియు6 గనిపట్టుచుండిన అలీ 

ఆదిల్ సాకు హృదయము రగులుకొనిపోవుచుం డెను, చేయునది లేక 

యప్పటికిమా త్ర మతీ( డేమియు ననక మిన్నకుండెను 5 కాని మన 

'స్ఫునమాత్ర, 

పూ అలీ ఆదిలపాతో స సంధి కావించుకొనెను. వచ్చినపని తీరి విజయ 

నగర; విజాపుర సే మేన్యములు తమతమనగర ములక చడలీపోయినవి, 

అయిన నాసె సైన్యము 

నిజాంహె . యా యపజయమును  మజిచినవాండు కాండు. 

అతండు తనయెన్యములను బలపజుచుకొని మరల అలీ ఆదిల్ సాహ 

తోడి పోరాటమునకుం దనప్పితిని కట్టుదిట్టముచేసి కొనుటకు వ్యవధి 
చోచుకొనుచుం డెను; తనకూరతురు. జ; జమాల్ ప్ఫ్టీన్సి కుతుబ్షా కిచ్చి 

యతనిమైతి, తి సంపాడిర చెను. ఇది యంతయు. ెలినీ అలీ మరల 

రామరాజుసాయము ; నర్జించెను.. అందుల కత డెప్పుడును సర్వ సిద్ధము 

గే యుండెను. శృతువ క్షుములు శెంటికిని మరల సంగ్రామము సంఘ 
టిల్లి నది. ఇందుంగాన్త నిజాం సా పరాజయము నొంది పలాయితు'( 

డయ్యెను, అహమదునగరు నిజాంహాహీ సుల్తానుల ఇంతో దర్చ్భకార 

ణఇములుగ నుండిన హరిత శేతనములనుగూడ నిజాంషాో యుద్ధరంగమున 

పీడిపోవలసిన దుర్షతిపట్టినదె, ఈ కేత నములను నిజాంఘాహీ సులానులు 

సజరాత్' దేశవురాజులవలననుండి 'యుపాయనముగ( బడసీ యుండిరి, 

వానిని జేప ట్ర్ అలీ అదిల్ పో తన హోరి ద్ర శేతనములను. రిత్యజించి 
విజయదర్చముతో నాబావుటాల సర చై" చెను, అలీ అదిల్ సూ సేనలను 
వీడని విజయనగరవాహిని తమరాజభ్గాని కరుసచు దారిలో పట్ట 

ఇణములను పాడొనరించ్వి దేశమును కొల్ల గొట్టి, మనీదులను పాడుచేసి, 
అదెవటికు మహమ్హదీయులు హిందువులయెడలం గావించిన. యత్యా 

చార ములకో దమకని తీరునట్టు మహమ్హదీయమతము. నవమానించె నని 

నిజాంహి, కుతుబ్షాల కదివజకే రామ ర్యాయలదర్యలు దుర్భరము 

మవి మటచిపో లేదు, తుదకు కల్యాణిదుర్లయు నిచ్చి నిజాం. 

దుర్భమలు వళముయినవి,. 

యద్ధీసమున నుంచి అలీ ఆదిల్ షో విజాప్రరమున కరిగి విజయనగనము 

వెంది అత, డింకను ,ప 

మరలీపోవుచు విజయనగర వైన్యమ “కావించిన. యనుచిత 
. కార్యము లన్నియు అలీ ఆదిల్ పాకం 'దెలియవచ్చినవి, రామరాయల 

ఆొద్ధత్యము, నుత్క_టగర్య్వమును అలీ ఆదిల్ షాకు దుస్సవామైనవి, 

అలీ ఆదిల్ సా 

లయి వారుకూడ నతనిమోియదం బగ దీర్చుకొనం దరుణమున దుర 
చూచుచుండిరి. ఇప్పు డలీ ఆదిల్ షా తమ ప్రైంతవై రమునుగూడం. గట్టి 
సెట్టి విజయనగరమును గూల్చ తోడిబు లాషలతో మెత్తి పాటిం 

సమకశ్తైను. ఇందునిమిత్త మాదిల్ షూ తనసోదరి హీదామక్ సుల్లా 

అనతి కాలముననే విబాపుర వి విజయనగర సైన్యము లహమదునగరరాజ్య | గొనో నిజాంసా కుమారుడగు ముర్తజా కిచ్చి పరిణయము కావించెను. 
నిజాంషాకూడ తనక్రూంతురు సుప్త సిద్ధురాలయిన చాంద్ బీబీని పోలా 
ప్రరదుర్ధరుతో ఆహాద అలీ ఆదిల్ సూ కచ్చి తమనే స్నృహబంధమునకు. పురి 

చెను. బీదరు ఆలీబరీదుకూడ నీసంఘమున6 జేరెను. ఈ సులాను లందటు 
hans ౧౫౬౪ - వ డిసెంబరుమాసమున విజయనగరము 
జై తృయాత్ర్ సాగించిరి. ఈవ ర్రమానము తెలిసి రామరాయలు 
సేనలను గూర్చుకొని కృష్ణానదీ "దక ణఠీరమున నున్న రక్షుసత. 
గిదియొద్ద శిబిరములు పన్ని చేవుల నన్నిటిని గాచుచు శత్రు 
వులరాక కదురుచూచుచుం డెను. తుద కీయుభయులబలములకు రజన 
త గిదియొద్ద నొకమహాోభ ఫఘూోరస సం గ్రామము చ వర్తి ల్లీ నది (చూడుడు 
రకసకగిదియాద్ధము ) అందు విజయనగర సైన్యము. లేకముల 
శె, ల్లి నవి, రోమరాయలు వధింప6(బడెను, విజయనగరసా మా చూజ్య 
మ్ స్టమించినది, విజయు.లై న సులానులు రణరంగమున కొన్నిదినముల 
వజికు నాయి పీదప విజయనగరమున కరిగి ఆనగరరాజమును కొన్ని 
నెలలపాటు దోచుకొని, విధ్యంసముకావించిరి, జీవన్నగరముగ విజయ 
నగరము కథావశేన మయినది. 

ఈవిజయమువలన అలీ ఆదిళొషాకు రాయచూాతు ముదుగల్లు 
వానిని బలపటీచి, తగిన దుస్హాధిపతుల 

దో6ఫుడున దొరకినధనముతో విజాపురముచుట్టును గొప్ప ప్రా కారమును 
నిర్మించుటయే కాక దుర్దమునుగూడ కట్టుదెట్టప పటీచెను,. అంతవటికును 
రాజధానియందు సురశీత మయినభాగ మొకదుర్దమె, దోనిచుట్టు; 

 విజాపురప్రుసులానుల శుభ హోచ్చినకొలదియు “నొకగాప ప్పపట్టణము 
చెలసీనది ;. కాని చాన శత్రు వులదాడినుండి తగినరక్షణ లేకంయాం 
డెను, ఈ హ్రశారనికాణమ ౧ ౧౫౬౫ లశ ప్రా శర్టి యయినది, 

 శామరాటపరాజయముతో దనివిస సనక అలీ ఆదిల్ సా. ఇంకను 
దక్షీణరా జ్యములను సాధింప సైన్యముల నం పెను, నూతన రాజ్య ఫంపా 

దనమున ఆదిల్ స మజీంత (స్కబలు6 . డగచున్నాం డని యసూయ 
(చు బలులడైనయెడల నతని చెచిరించి నిలుచుట 

కష్టమని యెంచి నిజాంపా కుతుజబ్పానుగూడ నె స్టైట్లో లోంబజుచు 
కొని యతనితో. గలసి విజాఫురమ్ముపె పి దండువెడలెను, కాని దక్షీణ 
దేశవిజయమునకు సేనలను నడపించుకొనిపోయిన కీస్వూరుఖాను ఆక 
స్తీ కముగ మరలివచ్చుటవలన వారి,స (ప్రయత్నములు. భగము అయ్యెను, 

-శక్రువులు శెల్లాచెదరై రి, నిజాం పా యప్పటికి వెనుకకు తనను కు 

- కాసముననే. వైన్యములను గూర్చుకొని మరల విజాఫురము పె పె యాద్ధము 
ప్రకటించెను. _ఈయుద్ధమన _ కిష్వారుఖాను హాతుం డయిన 

| మూప్రకప ప్రమైన్యమలు కాందికీకము లెనని. - 



అలీ ఆదిల్షా 

_ అటుతరువాత ఆదిళల్ఫా పెనుగాండమిందలహాడ దం జెత్తెను 
కాని విజాపురమున కపజయమే కలిగినది, . పోర్చుగీసువారి వశ 

మునం దున్నగోవాదుర్షమును లో6బజుచుకొనుతలంపుతో ఆదిల్ ్పా 
౧౦౦,౦౦౦ల పసెనికులతో ను, ౨౧౮ ౦ల యేనుగులతోను వెళ్లి 

దానిని పదినెలలపాొటు ముట్టడించెను, కాని తుదకు చ,యోజనము 

లేకపోయెను; కాని యనతీకాలమునే తొరగల్లు ధార్వౌడ, బంకా 

స్రరములను జయించి తన ప (ప్రతిష్టను నిలుపుకొ నెను, 

కీ! శే, ౧౫౭౯ - వ సంవత్సరమున అలీ ఆదిల్షా వధింపం 
. బెజేను,. విజాపుర ప్రై, కార రేఖ, గగనమహలు ఆనందమహలు, జమో 

మసీదు చాంద్ బౌరీ యనునిర్తాణము లన్నియు నీత(డు కట్టించినవి. 

అలీఆదిల్ షూ (ద్వితీయుడు) __ విజాపురమును 

బరిపొలీంచిన సుల్తాను, మహమదు ఆడిల్ హెకుమారు(డు. మహమ్మదు 

అదిల్ షామరణానంతర మితండు ౧౬౫౬ లో. విజాపురసి ంవశిససము 
నధిప్టిం చెను. మొగలాయి ప్రభువులు, సులానులతో 

నె స్రైట్టి సంధివరతులను 'గావించుకొనుచువచ్చినను ఆరాజ్యమును 

విజాపుర పు 

సంపూర్మముగ వళశముగావించుకొని తిమసామ్రూజ్యమునం గలుపుకొను | 

టకు తరుణమున శెదురుచూచుచుండిరి, ౧౬౨౬-వ సంవత్సర పు 

సంధివలన విజాప్రర మునకు మొగలాయీచ, కృవ ర్థులవలనియుప దృవము 

తప్పినది, ఈయవకాళమును దీసికొని మహమ్మదు ఆదిల్షా తనరాజ్య 

మును ప్రాక్చశ్చిమదవీణదిశల వి స్టరింపం చేసికొను. ౧౬రో౯- వ 

సంవత్సరాంత మున దుస్ఫాధమయిన దని పేరొందిన జిం జీదుర్దముకూడ 

(దషీణార్కాటు మండలములోనిది ) విజాప్రుర మునకు వశమయినది. 

ఈనిధమున మహన్షుదు ఆదిల్ షా మరణించునా(టికీ విజా పురము గొప్ప 

భాగ్యవంతము లయినట్టీయా ,నధికారమహితము లయి నట్టియు రాజ్యము 

జగ నుండెను, నసామదు ఆదిల్ సా సంగినురతుల “నెంతీమూ త్ర ము నతి 

క్రమింపక సాజవోను చక్రవర్తికి పరమవి'ఛేయుండుగను, ల్త్ఫ్న్సి "పెద్ద 

వమాదండస దారాషికోకు విధేయమి త్రు (డు నయి యుండుటచేత 

విజా పుర పురాజకీ యవ్యవహారములందు పోక్యమ కలిగించుకొనుట కవ | 

కాళము లేక పోయెను, మహమ్షదుసా మరణానంతరము సింహాసన మెక్సిన కుమారు. డయినళివాజీ మహా రాష్ట్ర యువజనుల నందజను  జేరంీసి 

వారితో చ్చాటుతో దనకార్యమును కొ నసాగించుకోొనుటకు€. అలీ ఆదిల్షా పదు'నెనిమిదేండ్ల వయస్సుగల చిన్నవాండు. ఈకారణ 

మున విజాపురమున మరల సనంతఃకలపహాములు 'రే(గినవి, 

జొరంగ జేబునకు దారాపెగల వై రమున నతండు అతని మితం 

డయిన ఆలీ అదిల్ పూనుగూడ విరోధిన నెంచి యతీనిరాజ్య మును క 

. శీింప పన్నుగడ పన్నుచుంజెను. మహమ్మదు ఆదిల్ పాకు పురుష 

సంతానము లే దనియు అలీ ఆడిల్ షూ మహమ్మదు కెరసపు త్రుయ 

కాం డనియ్యుు అందువలన నతనిని సరియైనవార సునిగ నంగీకరింప రా 

దనియు కొరంగ జేబు. తండి _్ర్రాయగు పాజహోనుచక్క కవ ర్తిక వ్రాసి విజాఫుర 

_ముపై దండెత్త నఠ్ని యినుమతి6 బడెను, విద గోలకొండ కుతుబ్ 

షాహీ రాజ్యముపట్ల పట వి ద్రోహము కావించి మొగలాయీలతో 6 గలసీన 

అప్పటికి 

Ase 

మార్ జమ్వాతో ౮హాడి శారంగజేబు విజాపురము_పై దండెత్తి వెళ్లను 
అప్పటి! విజాపుర వైన్యమున జాలఫెగము చిన్న సంస్థానాధిప తులను 

తిరుగలణాటు. చేసినవారిని సాధింప దూరమున రేర్ణాటచేశమునం 

దుంజేను, అదియునుగాక రాజధానియందలీ సైన్యములు యుద్ధము 

నకు సంసిద్ధమ యి యుండలేదు, అయినను న్యాయ్య పద్ధతుల నద్లం 

వించి యుండిన చో జఊొొరంగజేబున కంత సుకరముగ విజయము లభిం 
పక పోయి యుండును. కోర రగ జేబు ఆదిల్ షాహీ సుల్తాను కొలువున౦. 

దుండిన సేనాపతులు మొదలయిన యుద్యోగివర్షమును. లంచ మిచ్చి 
తనవళము కావించుకొని అతిసుకరముగ బీదరు క కల్య్యాణిదుర్ద ములను 
సాధించెను. ఈవిజయములతో విజాప్రర ప్ర ముట్టడికి త్రోవ చక్క_6 
బడినది. జఊరంగ జేబు విజాఫురపుముట్టడి నతితీ వృచుగ సాగించు 

చుండిన కాలమున దారాషికోే పేరణమున పౌజహానునొద్దనుండి విజాఫుర 

యుద్ధము నాం;పవలసిన దని 'ఊెరంగజేబున కాజ వచ్చినది. దీనికి 

తోడు కారంగ జేబుపకుపాతియు పాజపహోానుకూంతురు నగు రోపు 
నారా రహస్యముగC దన సోదరునికి పెజహానుచ కవ రీ వ్యాధి గృస్తు 

డయ్యెనని వర్తమాన మంపినది. ఒకవేళ చక్కవర్హి మరణిం చుటర 
తటస్థించినచోో సించోసనమునక్రు (6 బ్రయత్నిం ఘుటకయి కార ంగజేబు 

ఆక్సీ కముగ యుద్ధ మాంపి ముట్టడి లేపి అలీ అదిల్ పాతో సంధి 

కావించుకొని, భ్! వెడలిపోయెను, ఈవ ర్హమానమే రాకపోయి 

నచో జారంగజేబు | విజాఫురమును పూరి ర్జిగ జయించి యారాజ్యమును 

ఢ్లీసా సా మ్రాజ్యమున. జేర్చియుం డెడివాండే, కాని స్వతంత్ర త జీవనము 

గడపుట కింకను గొంతకాలము విజాఫురమన కాయు వుం'ణెను.. 

ఈసంధి ప్ర 

కల్యాణి పరేందాలను, మజిక్రాన్సి యితరస్థలములను నొస సంగుట 

| కంగీకరించౌను, 

ఈవిధమున యుంధదూమారుత మువ లె వచ్చిన " మొగలాయోదండ 

యా yy యప్పటికి గడచిపోయినది, ఇంక (గొంతకాలము శాంత ముగ 

గాలము? గడప పవచ్చు నని యాలోచించుచుండిన ఆదిల్ పాకు మహో 

రా ష్ట్ర లవలననుండి నూతనోపదృవము సంభవించినది, ఒకస్వతంత్ర, 

హిందూరాజ్యుమును సై సాపింపవలె ననుకోరికతో అప్పటిశే - పాహజీ 

తతో 
త్నించుచుం డెను, . విజాఫురమునకు మొగలాయీలయొ త్తిడి కలుగు 

చుండినకాలమున దూరమున కొంకణ బేశమునం దుండిన విజాఫుర 

రాజ్యమునకు. జెందినదుర్షముల నొక్కటొక్క-టిగ శివాజీ వశీపటుచు 

కొనుచువచ్చెను. తుదకు సామంతదున్షాధిప తులు విజాపురమునకు( 

బంప్రుచుండిన ధనమునుకూడ దోచుకో నెను, అంశటితో అదిల్ షా 

. సులుకాంచేను. . చెంటనే శివాజీచర్యలను నిరోధించి. యతనిని 

రిక్షించినంగాని కార్యముతే దని గొప్ప యనుభవశాలీయేన అఫ్ జులు 

ఖానున నాయకత్వ మున ' ' పదివేల సైన్యమును శివాజీపెకి( బం పెను, 

ఆంతటి గొప్ప ఛైన్యమును బహిరంగముగ శదుర్కొ_నుట కష్టమని 

కారము ఆదిల్షా గొప్ప నష్ట్రపరిహారము"నే కాక వీదర్కు 
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శివాజీ అఫ్జాలుఖానునితో సంధిరాయచారములు జర పెను. తతృలీ 

తముగ సంధిపురతులను నిర్తయించుకొనుటకు అఫ్ జులుఖాను, శివాజీ .| 

లీరువురు నొంట3గ ప్రతాప గడదుర్ష ముకడ సమా వేళ మగుట శేర్చాటు 

జర గను. అయేకాంత సమావేశమున అఫ్ జుల్ ఖాను కుతం శ్ మునకు దిగ 

నుండెనని పసికట్టి వెంటే శివాజీ యతనిని దనపులినోళ్ళ తో. బొడిచి 
చంపెను, అఫ్జులుఖాను వధింపంబడినపిదప, చుట్టుప్రక్కల పర్వతా 

రణ్యభూములందు డాథాయుండినమహారా.స్థ్థ్ర సైన్య మజ్విత్తు? నొక్క. 

మాటు వెలువడి విజృంభించి అఫ్ జులు ఖానుక్షైన్యమునుణుమా డెను. ఇట్లు ధీ 

కాలమాబులు. విజాప్రరమున కపజయిములు కలిగినయానంకర మిక 

జేయునది లేక్క అలీ ఆదిల్ ఘా శివాజీతో సంధిచేసికొ నెను, ఈసంధి 
(ప్రకారము ఆలీ ఆదిళ్ షా శివాజీ కతండు జయిం చినదుర్ణముల నన్ని 

టిని అతనికి. స్థిరపటీచెను, ఈవిధముగ కొంకణము అలీ ఆదిల్షా 

వా _స్రచ్యుత నుమునది. 

శివాజీ యంతవణకుం గలీగినవిజయములతో ( దృ ప్రినొందక 

'ముగలాయీరాజ్యమునం/గాడ దోపుడు సాగించి మక్కాయ్మాత్రి 
కులను చాధించుటవలన మొగలాయి ఫసెన్య యులు రాజా జయసింగు 

నాయకక్వమున నతనియె - నడచినవి. 

-కావించుకి నెను, పిదప మొగలు మైన్యములను దీసికొని రాజూ 
జయసింగు విజా పురమును ముట్టడిం చెను, కాని ఆదిల్ ఫూ శతు ర్రునిన్య 

ముల కాహారపడార్థములం దొరకకుండం జేయుటవలన జయాన్ని నప 

విజాఫురముముట్టడి లేప పకతప్పీనది. కాదు. పరాజితుండె తన సెన్య 

ఆదిల్ సా గుజ్జపుదళ మాతనిని చెంబడించి' చాల నష్టము. కలిగిం చెను, 
ఇటుపిమటయగాడ విజాపురముపయి నెడపచడప 

తప్పలేదు, విజాప్రురము ఢిల్లీకిం జెల్లి ల్లీంపవలసినకొప్పము చాల ాకీ 
పడెను. ఇప్పుడు ఢిల్లీ చ శ్ వర్తియైన 'బొరంగజేబునకు విజాఫ్రరమువవె6 
'దజచుగ దండెత్తుట కిది ముస కయ్యెను, అందువలన విసిగి ఆలీ 

ఆదెల్ సా పోలాఫురమతో యాడ విజాఫురరాజ్యమునందలి దుర్దము 

లెనేకములను- గీలుపోరమెను, శివాజీ విజా పురరా జ్యముమి (దం డి 

యతనితో రాజీప డెను, 

తప్పించుకొొనిన పిదప అలీఆదల రాజ్యమును దన వజీ రగ అబ్దుల్ | 

డయ్యి భోగ ప్ప రు మత్తు . 
మహమ్హదున కొప్పగించ్చి వ్యసనలంపటు6 

డయి తుదకు శ్రీ ఈ ౧౬౭౨లో కాలధర ము నొంచెను ( 

అలర మన 
. వారన్ హస స్ట్రీంగ్సు కాలమునందు కాశీన్యాయస్థానమునందు ముఖ్య 

ఇతనికి ఖాకొజామక్ అను వేటొకీరుగూడం 

మొగలు ఎసిన్భములను జాచి | 

వాని చెదిరించుట కార్యము లే దనుక్రొని శివాజీ మొగలులతో స సంధి | 

నీకట్ర లో 
ఆదిల్ సా మొగలాయిలతో స సంధి కావించుకి నెను, ఈ సంధివలన ' 

అలీ ఇ బ్రహీంఖాక్ నవాబ్ -అలీకులీఖా౯ 
| న్యాయాధీకు(డుగ నుండెను. ఇత(డు హిందూస్థానీకవుల చరిత్రమును 

వై జే = - xt : | గుల్లార్ _ ఇ - ఇబ్రాహీం అనుపేరిట వ్రాసెను, మణి సెక్కు గృంథ 

ములను రచించెను, ౧౭౯౩ ప్రాంతమున నురణి౦ చెను, 

అలీ కం ఫ్రీ ఖొక౯ __ ఇతడు ఉజ్ జేసలవంశీయుండు, 

గలదు, ఇది యొక 
బికుదము, ఢిల్లీ రాజ్యము పోయినతరువాత్ హుమాయూకా అహ్గాని 
సానమునC ఎ, వేశించి యచట దండయా తృల సలుపుచుండినసమయ 

మున అలీకులీఖా నతని సెన్యమునకు( బధాననాయకుండుగ నుండెను. ' 
పహుమాయానునకు (6 బానిపట్టుయుద్ధములో జయము కలుగుటకును 

మరల ఢిల్లీ లభించుటకు నితంజే ముఖ్య కారకుండు. ఇతండు రోహీల్.. 
ఖిండమునందు * సంభాల్ * అను జాగీరును బొంది యచటచే నివ 

సీంచుచుం డేను, బె రామ్ఖాను రాజపోవ కండుగ నుండినకాలమున 

నితనికిని పీర్ మహమ్మ దను మజణియొక ప వప్రృముఖునకును వైరము సంభ 
వించెను, ఈ: పీరొముహన్ముద్ గూడ శాజ్యషులో మంచి చేరు పృతిస్థలు 

క్షలిగియుం-డను. ఈ పేర్ మహమ్మదుసలవో ననుసరించియీ 
కులీఖాక్షా జానప్రరమ్ము బేహారము మున్నగు ప్ర ప, దేశములలో 6 దిరుగ౭ 

బాటు వేని విన వారి నణ6(చుటకు (6 బంపంబ డెను. ఇత6 గా వ్ర దేశములను 

జయించి స్వాధీనము గావించుకొని వానిని బరిపాలించుచు స స్వతం తు తు 

చో యుండి కొంతకాలముతరువాత6 దానుగూడ ఢిలీ బ రాజ్యము_పెం 

దిరుగంబ డెను, త త్కాాలమున నూలవరా జ్యమును కులీఖాకావంకీయు 
డగు అబ్దుల్లా పౌలించుదుండెను. ఇతండు డఢిలీ ల్సి రాజ్యకోశమునకు 6 

పలుకు బడి 

బంపవలసిన (దృవ్యమును బంపక విరోధ మూనుటవలన నక్స. రితనిని ములను దీసికొని జయసింగు 'జొరంగాబాదునక మరలిపోవుచుండ, ' చేశముననుండీ చెడలనదుప నితండు గుజరాతునకుం చాటీపోవ నచటను 
నిలువ నీడ దొరకనందున జౌనుపుర మునకు 

మొగలులదాడి “నాకే (శ్రయించెను, అత(డు మొదలే యక్ళరుతో వై వై ర మయూనియున్నం 

డున ని నితనికి వెంటనే సాయపడ వచన మొసంగౌను. కులీఖానుతమ్తు( 

బోయి క్రులీఖాను 

డెన బహాదూరును,  సీకందర్ ఇ చ్రాహీము లను నితనిసం బంధులు 
గలసీరి. కాంతముగ వీరల సమాధాన పజుచుటకై . 

యక్సరు తీనమం తి, నయోధ్యయందలి సికందరునొద్దకు. బం పెను, 
అతం డతఠని ని్రాహీం వద్దకు నొంపోయొను, వీ రెరువురును గలసీ 

' జోనుప్రరమందలి స కరలీఖానుకడకుం గొంపోయిరి, చాభాయిరూకలు వనూలు చేయుచుండుటవలన నీ యుప ద్రవము | 
తొలంగించుకొనుటకయి ఆదిల్ పా మాందులకలరూప్యమల నొసంగి 

అక్కడ వీరో 
_మువ్వురును గలసి. వచ్చినరాయభారిని బంధించిరి. అంత నక్చరు 
క్రీ భు ముగ నీరాజ ద్రోహుల నడంపం దననేనానియగ మునీంఖానుని 

ముందు పంపి 'మేకనివెనువెంటల దానుగూడ వచ్చి శత్రువుల 
“మొగలాయ#ో నుహారా స్ట్రో ప ప్యద్రృవములవలననుండి . యీరీత్రిని | దా౭కెను, ఆసమయ మున ఖాకొజామనుయొక్క_తల్లీ యక్సరుపాద 

ముల చె బడి. శ్రొన్టింప నత. డా మెమనవి నంగీకరించి యదురంఛచాటు 
ఇేసినవారి నందటను క్షమించి, వారివారీ రాజ్యములు వారి కిచ్చి వెడలీ 
పోయెను, _అక్నరు వెన్ను చూపి పినతోడణశే వీరలు మరల నటులే ' 

| కావించిరి. అంత. శ్రీ శ ౧౬2 -వ సంవత్సరమున నక్సరు వీఠల 
నందజను మణీకష్టరమునోద్దం. గలసికొ నెను, 

-. ఘోరసంగ్ర్రాము. మైనది, . అందులో ఖహాగూర్ మొదట. చైదీగం 

ఇరుపక,ములవారికిని 



బట్టుకొనంబడి యనంతరము అమిరులచేం జంపంబజడెను, ఖానుజా 
ముసునకు గాయము దగుల నొక యేనుగు కాళ్ళ క్రి (క్రింద6 బడీ మరణించెను, 

వికండదు పాజటిపోయొను, ఇట్లు హుమా యూనుపకు కుడిభు జయుగ 

నుండి యతేనిరాజ్య ప్రా _పికి హీతుభూతులడైన ఖాక జామను అక 

రునకు ఘారళ శత్రువై మరణించెను, అక్చరు ఖాకజామక్కా బహూ 

మూరులళలిరములలో దూది 'నెక్కించి వాని నా గాకు బం పెను, 

అలీగడ్ (జల్లా) -- యునై టెడ్ ప్రానిన్బెసులోని యొక 
బల్లా డీనిక్తి వాయవ్యమున యమున ఈశాన్యమున గంగ కలవు, 

నై శాల్యము ౧౯్జ౬ మైళ్లు, జనసంఖ్య ౧౦౬౧౪౭౮౫౩ వసూలు 

గు. ౨౨౩౫౦,౦౦౦లు;' 'ఇందున్న 23 3 'ల మహాళ్ల లో ౨౧౯౯ 

జమికాదాన్కీ రోళా౬ భాయిచార్యా ౬౬౯ పట్టిదారి అమరక ప్రపదతుల 

మోద నీయంబడినవి, ఇందు. గాన్ని తాలూకు దారీయెస్రేటులును కలవు, 

ఇంగు నదులు విశేపుముగ నున్నందున పంటలు సమృ ద్ధిగం బంశును. 

ఫ్రూర్యచరి తృ" మొదట నీజిల్లాకు అలీగడ్శివారై న కోయిల్ 

ఆనుగ్రామము. రాజగానిగ నుండెను, ఈజిలాలోని చాలభాగము 

కుగుబుడ్లీన్ పట్టుకొ నెను, ఇచ్చటి పెక్కు. ప్రజలను గురకలను జేడాను, 

౧౭౫౭ లే నూరజమల్ బాటు వశపజచుకొ నెను, ఇచ్చటనుండి 

ఆశా ఢిల్లీ, రోహిల్ ఖండ్ అనుస్థలములకు చాట 

ఎంంగుటచే. దీనికి యుద్ధసం బంధ మైన ఘనత వచ్చెను, ౧౭౫౯ లో 
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వకు నీ, కలా ఒకరిచేతనుండి మ తేయొకరి చేతికి బోవుచు ౧౭౮6లో 

సింధి యాకు ఎశమయ్యెను. అచ్చట మరాశావారు గొప్ప మైన్యములం 

ట్రోనచే చెసి ౨౦ సం వత్సర ములవణకును స్రైంచినే సే నాన
ులచే తర్ఫ్సీ యకు 

షం బిగి. ౧౮౦౩౨ లో నిదె యింగ్లీ షువారి యధీన మయ్యెను. 

తిరుగణబడయగా నారిని జయించి. పృభుత్వమువారు వారీకోటలను 

పసడంగాట్టించిరి. ౧౮౫౪౨ లో నీజిల్లా. సిపొయీాలతిరుగ ౧చాటునాయి. 

కులకు వళనుయ్య్యను. జూట్ వారు రాజపుత్రులు తురకలు: జకరితో EF 

నొకరు పోరాడి ప 

ఆ లీ గడ్ 

(ప్రజలను మిక్కిలి. భాధసజేచిరి, 

(చోంకు) వా రాజపుత్ర, త్రస్థానములోని దగు 

టోంకుసంసానమండలి యుకపర గణా, వైశాల్యము ౧౫౭ చదరపు 
థి 

ళ్ళు, జనసంఖ్య ౧౭౩౦౬౩, శ్రానములు. 2౬. వసూలు 
ద (0 

రు, 3౬3౦౦౦.  ౧ా౬రౌ౮ా- ౧౭ రవ వవ న బుందీసంస్టానమువా ర రగ 

కళాబ్దియంతమువబక ్న నిదె ఒకప్పుడు పరోలర్ చేతిలోను ఒకప్పుడు 

జయ సరయువారీజేతిలోను ఉండెను, ౧౮౦౪ Cas దీన్లి నింగ్లీ షువాఠరు 

పట్టుకొనిరి ౧౮౦౫లో. హకోల్కు_రునకు ఇచ్చిచేసీరి.. ౧౮౧౮లో 

సోల్క_రు నోడించి. చ్రిటిమృప ప్రభుత్వమువారు. దీనిని. స్వాధీన 

ఫణుచుకిొనిరి. ౧౮౧౯లో అమీర్ ఖానునకు దానవూర్యకముగ 

జర 

అలీగడ్._ అలీపురము 

| శర్పటిచిరి. 
అఫ్ గానులు జూటులను పిడలణొటిరి. తసువాత ౨౦ సంవత్సర ముల 

రమును ఫీ బ్మవరి నెల ప్రాంతమున గొప్పసంత ' జరగును. 

శంకా 

నిచ్చివేసీరి ఇందలి 'సగభౌగముకం కె నెక్కు_వ జాగీరుదారుల కింద 
నున్నది. ఇందు 3౭ చదరపుమెళ్లు సొగుబడ్కి 3౩ చదరపుమెళ్లు సల్ల ము. 

అలీ గ జ్ (పట్టణము ఎ యునె నై సెడ్ ప్రావిశ్చాన్చు 

లోని అలీగడ్ జిల్లాకు ముఖ్యపట్టణము, దీనికి ఫూర్వపుసేరు కోయిల్, 

జనసంఖ్య ౬.౯్భా౯ా౬ 3. వీరిలో చెక్కు_వమంది హిందువులం; మిగిలినా రి. 

లో తురక లెక్కు_వ, మహమ్మదీయ ప స్కభుత్వ కాలమున నిది ఆగ్రాసు 

బాలో వేరీన ఒకసరాగ్నరునకు ముఖ్య స్థల ముగ నుం చేను, లోడీల 

(వృభుత్వకాలమున నిచ్చట నుహమదీయు (దైన అధికారి యుండి, దీనికి 

నుహమ్హద్ గడ మని పేరు పెళ్సైను, ఇ్టు ౧౭౧౭లో దీనికి సాబిత్ 

గడ మనునామము వచ్చెను. ౧౭౫౭ లో జాట్ వారు దీనికి రామగడ 

మన్న సే రిడిరి. ఈస్ట స్థలమును జూట్ వారియొద్దనుండి తీసికొన్న నజకఫ్ 

ఖాస్ దీనికి అలీగడ్ అన్నపేరు సెప్టెను, "సీని నప్పుడప్పుడు స్వాధీన 

పజుచుకొన్ననా రందటును ఇచ్చటిదుర్దమును క్రమముగ బల 

పబుచుచు వచ్చిరి, ఇది మరాఠావారియదీనమున నున్నప్పుఢడం, 

డి బోయికా (De 018026), పాన్ (Perron) అను తెంచి 

నే నాను లీధుక్షమును మరాణావారినిమి త్రయ మిక్కిలి బలపటొచి 

దుచే వ్యము గావించిరి. ఇచ్చట మిక్కిలి పురాతనములై న కీాందూం 

భాదదేనాలయ ములయ వ కేవ ములు భూమిబాే దొరకును. ఇచ్చట 
ణి 

౧౮వ శేతాబ్దియందుం గట్టిన గొప్పమసీ దొకటి గలదు, అలీగశయమను, 

చానిసివారైన కోయిల్ ను గలసి ౧౮౬౫ లో నొకమ్యునిపాలిటేన 

ఈపట్టణము కళా కాశలములవిహ యమున నభివృ ద్దిని 

జెందుచున్నది, ఇచ్చట పోస్ట లొడిపార్టై నై శ్రంటువారికర్మా శ్రిలయ మొకటి 

గలదు ; శోళములు చేయుమరలును, వ్ర త్తిమరలును, పిండిమరలును 

పాల కలను. ఈపట్టణము ముఖ్యముగ మపచ్యదీయులకొజుకు స్టైసీంపం 

బడీన ఉన్న థకళాశాలకనుణీంచి ప్ర ప్ర భ్యాతిన జెందియున్న దే. దినిని 

సర్ సయ్యద్ అహమ్మదు అనునతండు మహమ్మదీయులవి ద్యాభివృదై కె 
౧౮0M ౧౮౦౬ ౧౮౧౬ సంవల్ఫరమలలో నిచ్చట జసోకా దాట్ల | ధి 

స్థాపిం చెను. ౧౯౨౦లో నిది విశ్వవిద్యాలయగార వపదమును బడసి 
రం ఠీ సూ "'అళా ల్ నది, పొందూబేశ మంతటనుండియు నుహమ్మదీయవి ద్యాళ్గు లీకు కు 

వ చ్చెడరు, 4 

అలీవు రప ట్రణము __ బంగాశచేశమందలీ ౨౪ భర. 
గకకా లనుజిల్లాకు ముఖ్యస్థలకు. ఇది కలక త్తాపట్టణమునకు దక్నీ ఇయు 

వైపు శివారు; కలక శ్తొమ్యునిసిపాల్టీ లో చేరియున్న ది, ఫూర్వ 

మిచ్చట బంగాళ దేశపు లెఫ్ట్ నెంటుగవర్నరు ఉం దెడివాండు. ఊహెందవ 

పటాలమున కిది యొకళిబిరము.. 

'అలీష పు ర ము (ధ్యానము) - లా _ బంగాళ దేశము, జల్పయి?సడి 

జిల్లాలోని ఆలీప్రురపు సబ్ జ్ఏజకకు ముఖ్యస్థ సలము, ఇడి కుచ్ బిహోర్. 

శ్రేట్3ె కై శ్వేమాంద నున్న మంచి వ ర్హకస్థలము. ఇచ్చట ప ప్కృతిసంవత్స 

అది 2ుక 

నెలవజకు నుండును. అది వ్యవసా య'సంబంధ మైన గొప్ప ప్రదర్శన మని 

చెప వచ్చును, .మంచిసరకులు తెచ్చినవారికి. బహుమతులు ముట్టను, 

“నా ర్హరన్ ఛెంగాల్ మాం బిడ్ రై ఫీల్బుినకు. ఇది ముఖ్యస్థలము. 



సరం 

అ లీష్ట కరన ( సంస్థానము ) న బుం టేల్ ఖండ్ జెస్సీ 

లోని చిన్న స సనదీస సంస్థానము, చై శాల్యము ౭39 చదరపుమెళ్లు, 

సంఖ్య | ౧౪౩౫౯౨. వసూలు రు. 503,00౦, ఇచ్చట సంస్టానాధిపతికి 

_ దండనాధికారము (Criminal power) - కలదు, 

అన్నికులరాజపు క్రు, కు లలోని పరిహారశాఖవా(ు, వీరి మాలపురుషు( 

డైన అచలసీంగున కప్పటి పన్నారాజైన రాజూ ధీాందూపత్ అను 

నతండు ౧౭౫౭ లో నీరాజ్య మొసంగను. బుందేల్ ఖండమునకు 

_ వాందానవామైన అలీబహోదుర్ అనునతండు హృభు వైనప్పు జాత 
డీజూగీరుదారునకు దొసం7ను, అప్పు డీ సంస్థా నప్పురాజు సన 

rey 
“౨. దివాన్ సృ్కతాపనీంహు( డనునతీ(డు. అలీబహోడుర్ ఉరిటోనే ఈత (డు 

స్రీ ండియా 

పసీంగు. 

తనరాజాని అలీఫున మని శ్తే పె స్టైను. ౧౮౦౮లో ఈసి 

కంపెనీవా రీతనిహక్కు_ నౌ దాన సన్న వొసంగిరి 'ప,ళా 
UU 

నకు నలుగురు సత్త లుండిరీ. వారిలో 'బెద్దవాం డగు రావుపరచమ్ 

౧౮౩౫( లే ప్రభుత్వమునకు వచ్చి రాజ్యమును నాలుగుఫోగ ములుగ( 
కాని. ఈవిభాగములను .కంెపెనీనా - రొప్పుకొన లేదు, 

౧౮౫౭లో దివాన్ హీందూపత్ . అనునత(శు రాజుగ నుండెను, 

ఆకు సీపొయీల తిరుగ(బాటు కాలమున బ్రిటీషు వారికి సాహాయ్య 
మొనర్చిన నందున వా రాతనికి రు, ౫ 600 "ఫలక్ బహుమతిచేనీరి 

. జేసెను. 

ఈస సం స్టానాధీశ్వరు లిష్ట్రమువచ్చినపిల్ల వానిని దత్తత చేసికానవచ్చు థి 
'నని ౧౮౬౨లో వీరికి సన్నదు లొసంగ6బ డెను, ఇప్పటి సంస్థా నా 

ధీశ్వరుని కేరు ఛత్ర, త,పతిసింగ్ , ఈతనికి ౧౮౮౭ లో రావుబహద్దర్ , 

౧౮౮౭ ౬ లో సి, యస్, ఇ ౧౯౦౩ భో రాజూ అనుబిరుదు లొసంగ( 

బడియె, వీరికి వంశప రంపరగ 6 రావు” అన్న బిరుదు గలదు, 

ఈ సంస్థానమునకు ముఖ్యస్థలము అలీఫుర మనుగ్ర్రామము, 

అలీవు ర ము ( సబొడివిజన్ ) . వారి, బంగాళ దేశమందలి 
అక పరగణా లఅనంబడుజిల్లాలోని యొక హెడ్ క ఒ్వర్టృర్ స సజ్డీవిజక్, 
విప్తీ స్త్రీర్ణయు ౧౧౬కి, చదర పుమెళ్లు,. ఇందు లం చదర ఫ్ర మెళ్ల 

ందరబన్ సుందర వనము. అను అరణ ము క దు, oF సు (సు ) గస ల జనసంఖ్య "ములో ఒక చిన్న రాతిదీపయు, దానిమింద కోోటయు( గలదు, అగి 
'వూర్య్వమ ఆం శే ( Angria ) అన(బకు మరాశాసర దారుల కోట, 

క్క౭౧౨౬౯ ఇందు ౧3౬౮ ౨ పల్లెలను ౬ ౬ పట్టణములును కలవు, 

Cy బంగాళ చేశ మందలి 
వెడి అనుజిల్లాలోని తూర్చువై ఫుది.. వైశాల్యము. ౧౧౮౨ | 

. కా జనసంఖ్య ౧౩౧౯౩౫౩, ఇందు ౧౭౮. పళ్లెలున్క 
“oo మిలిటరీ శిబిరమును ' కలవు, ఇది భూశాక్ చేశపురాజునొద్దనుండి 
త్రీ? సీకొనంబడియెను, ఇటీవల నిచ్చట శేయాకతోయలు విస్తారముగ 
నభికృద్ధిని జెందుచున్నవి, 

i _అలీబఠీదుపావా. __ వీదరును బరిపొలించిన సుల్లా. 

స నులలో' నొకడు, కాసీంబరీదు మనును(డు. .ఇతండు తన తం డ్రిమర 
.  భానంథరము క్రీ శ్రీః శ, ౧౪౯ ల్లో వింహాసన మొక్కను, ఇకీడోవంక 

ఇచ్చటిరాజు | న 

ఫాపీ స "సుల్తానులతోడి యుదములంగే కడచిపోయినది. 

| విజయమును గాంచినను బకీదునకు విశేషము 

"కు జ్క౬గ్కం౦౦ ల విలువగలవియు 

అలీవురము-అలీమర్షాకొఖాక్. 

మున షాహబిరుదమును ధరించినవారిలో నితంే (ప్రృభముండు, ఇతని 
పితామహు( డగ కాసింబరీదు శిరీటాది రాజదిహ్నములనేకాని 
పాహ యను రాజబీకుదమును ధరించినవాడు కాయకు, ఇతంకు వాల 

నసమర్దు(డు, ఈతని రాజ్య కాల మంతయు అహమదునగరు నిజాం 

నిజాం షాహీ 

సులానులతోడి మొదటి యుద్ధమున అలీబకీదు పరాజయము నొందుట 

చేత నితనిరాజ్యమునం బాలేభాగ మాసులానుల వశీమయినది, నిజాం. 
ఫె పీత్రోడి తరువాతియాద్ధమున ఆడిల్ సాహయొక్క_ తోడ్చాటువలన 

'నను (పృయోజనము లేక 

పోయెను, ఈకే(డు నలువదియై బేండ్లు రాజ్య మేలినట్లు చెప్పుగురు. 

అలీబహోదుర్ న ఏం సంస మ నవాబు, ళ్ 

౧-వ హం వేక్రాబహాదురునకుం 'బెద్దకుమారు6డు, ౧౭౯౦ లో నానా 

'ఫడ్నవీస్ ఈతనికి బుందేల్ఖండ్ రాజ్యము పట్టముక మైను. ఈతండు 

తన తమృుండేన గాజీబహాదురును గొప ఏ సైన్యమును జింటందీసికా?ి 

బుంచేల్ ఖండముపై దాడి వెడలెను, నానాఅర్జుక అనువానిని జంపీ 
రాజూ బఖిసింగ్ అనువానిని చెఅయిట్టి చాండార జ్యమును పన్నా 

రాజ్యమును వళపజుచుకొనెను, ౧౨ సంవత్సర ములు రాజ్యముచేసి 

౧౮౦౨-వ ప్రాంతమున మరణించెను, 

 అలీబహాదురొఖాకొ__ భాంచా సంస్థా నయనకో చివర 
నవాబు, జుల్ వీకర్ అలీఖాన్ బహాదుర్ అనుఇని కుమూరు(డు, 

ద్రాం? లో నీతండు ఆ"జద్రోహులతోం గలసి నన్న నెపముమోంద 

బి చిటిషప ప్రభుత్వమవా కీతేసేని రాజ్య భ స్తునిః జేసి రాజ్యము తీసి 
కనక. 

త్రీ బాగ్ ( పట్టణము 0 బొంబయిరాజధానియందలి 
కొ లాబాజిల్లాకును, అలీబూగ ఈ లూకాకును ముఖ్య స్థలము, శీవు 

స్థలము, బొంబాయికి దక్షిణమున ౧౯ మెళ్తమాంద నందును. జన 
సంఖ్య ఒం ౦౫01. సముద ద, పుటొడ్డుననుండి ఫర్తాంగదూరమున సమ్ముద, 

ఈత (డు మవారా స్ట్ర లనావికా మైన్యమున కధిపతిగనుం డేను, ఈరేవున 
ఎగమతులు సుమారు రు ౬౨౭,౦౦౦ విలువగలవియు, దిగమకతులు, 

ప్రతిసంవత్సరము జరగునుః 

ఇచ్చట ౧౮౬౪ లో మ్యు న్సిపాల్టీ యేర్చడినది, 

_అలీమస్దాకొఖా౯ా — ఇతండు ఢిల్లీ పాదుషా యగు. 
'సుజహనయక మృక్రుండు, సాజహాను రాజ్య మేలుచుండిన 

| కాలమున" నితడు పరి ఆహో ప్రాంతమునకు గవర్న రుగనుండి కంధహార 
| మునుగూడ . చిలుచుం'డెను. గోకంధ్రహారము మొదట మొగలాయీాల. 
యధీనమం దుం డెను కాని జహోంగీరుకాలమున దీనిని పక్షి యనులు 



అలీమన్ జిడ్ _- అ లీవర్షీఖా ౯ 

₹ కొనిరి, పూజహాను సింహాసన మెక్కి నతరు వాత నిత డమూాల్యము | 

“లగు బహునుతుల, చువ్యసంచయముల నలీనుర్ణానునకుం బంపి యతని 

సోహాయ్యమున కంధవోరును మరల దీపికా చెను. తరువాత గొంత 

కాలమున కలీమర్హాను పిందూస్తానమునకు రాయగా నొక గొప్పపదవి 

నొసంగి హాజహోను తేనదగ్వలు నుంచుకొ నెను, లాహనోరుపట్టణము 

నొద్ద బొబుచున్న రావీకాలువ అలీమ స్టైను త్రవ్వించిన దే, 

అలీమస్ జిడ్ __ వాయవ్యపు పొలిమేర 
లోని వై బర్కనువులోనున్న ఒకపల్లె. ఇచ్చట కోట గలదు, 

వే ఫ్రీ ము వై ఇతండు బాబరుయొక్క్ల పితృవ్యుండు. 

తండ్రి గతించునప్పటికి బాబరు శేవలము ౧౨ ఏండ్ల బాలుండు. ఆసను 

యమును గనిపట్టి అలిమిర్హా శాబఠరునకు సంబంధించిన 

ప్రాంతమును ముట్టడించి 'శనయధీనము చేసికా నెను. డేట్లు 

గావించినను చాబరుమా క్ర దన జీవితములో -సక్క్కూవగ6 

బొగడియు న్నా (డు, అతని లేఖానుసార మత౧డు వ్యాయామశీలుండు. 

కర్ ఘనా 

ఇత 

మిత నిం 

సామువిద్యలందు నేర్పరి, విద్యావంతుడు గాక పోయినను న్యాయ. 

వర్తి. ఇతనివంశీయులగు బేసులసలహో ననుసరించుచుండువా(డు. ముస 

లానుముతముమై నితని కమితభ క్తి, ఖాజాయు త్తరువు లేక యేకార్య 

మును జేయువాడు కాడు. చేసినవా గ్టానమును మజువండు, యుద్ద 

మున వెన్ను చూపడు, ధనుర్విద్యానిపుణుడు. 

అఖీమునారక్ __. చెంగాలుబేశము శేలీన నవాబు, 

శ్రీ శ ౧కిళా-వ 'సంవత్చరములో _ బంగాళటేశపు నవాబు చని 

పోయినప్పుడు ఉంటే యతని కవచవాహకు6 డొకండు ముబారక్ పూ 

యనుపేరుతో తానే రాజు నని ప్రకటించెను. కాని యింతలో అలీ 

ముబారక్ అతనిని జంపి గార్ లా రాజధాని "చేర్చజుచుకొని అలీషా. 

అనుబిరుదుతో నవా బయ్యెనుః ఆెటండ్లపాటు రాజ్య మేలినపై నితనిని 

ఫవతిత ముం డగు జోడీ ఇలీయాస్ అనునత (డు బలపంతముగ6 జంపెను, . 

_ అలీరోజ్ సూ 33 (సంస్థానము), == మధ్య హీందూ 

ప్రభుత్వము (Chietship ): ఇది 

విస్తీర్ణ ము ౮౨౫౬ చదరపు మెళ్లు; 

శ్రామములసంఖ్య 308౭. జనసంఖ్య _ ర౯+వ౬రిం. వీర్రిలాశే ఫిల్లులు 

జేశీమందలీ ఓక శ్యరంటీడ్ వ్ర 

భోపొవర్ ఏ జెన్నీలో చేరినది. 

భీలాలులు అను ఆరణ్యకజాతివా క్ర వగల్గలరు. ఈసంస్థా నము ౫ పర 

నాలుగ విఛజింపంబడినది. ఈ సంస్థా నాధీశ్యరునక శిమోవిధానము 

నందు మొదటితరగతి మేజ ప్ర్రీటు “అధికారము గలదు, ననూలు 

రు, ౧౦౦౦౦౦. వీరు థార్ సంస్థా నాధిశ్వరునకు 'సంవత్ళ్సరమునకు 

ఈ, ౮౬౦౦ కప్పము కట్టవలయును.' మాలవాఖిల్ల మైన్యము( Malwa. 

Bhil corps )నక చ్రిటీమ ప (సృ్కభుత్వమువారికి రు. ౧౨౭౧ ఇచ్చి 

దరు, సంస్థానముభారు 1 2 ప్రాశమిక హొందీపాఠశాలల శేర్చటీచిరి, 

వసవరమరా పోల రాశోడ్ వంశమరిదల్ని ఉదయ దేవ్ లేక 

ఆనందటబేవ్ ఆనుచాతం . డొకండు తనదేశళమును వదలి యిచ్చోట | 

‘ నొప్పుకొనరు, 

పరగణా. 

“పోటా పూ జుద్దీన్ నపాబ్ కీ మాయను, 

ఈరి౧ 

౧౮౩ ౭ లో కోట గప్టైనటు, ఉదయపురమువారు వీరిసం బంధము 

ఆనందబేవునకు బుగల్ చేన్, శీసడ్'బేవ్ అను ముని 

మనును లిద్ద అుండిరి, వారిలో మెొందటివాండు అలీరాజ్ పురమునకు. 

శెండవవాండు జో బత్'సంస్థానమునకు నధిపతు వైరి. 

రాజా పృ తాపసింగ్ అనునతేం డిక్కు_డ రాజ్యము చేయుచుం డెను, 

ఈతనికి వ ముసాప్ర్. ను శని అను తురక మంత్రి తెగ నుంచెను, రాజు 

చనిపోయినప్పు డాతనిఫోర్య గర్భిణిగ నుండెను, ఆమెకు బస్ మత్ సీం 

గనుకుమారుండు గలీగెను. వాడు ౧౮౬౨ లో చనిపోవుచు క తన 

యిద్దణుకుమారులకును రాజ్యము పంచి పెట్టు మని మృత్యుప త్ర 

వ్రాసెను, కాని బిటీమప ప్రభుత్వమువారు డాని బీటా “ద్ద 

కమారుండై న అసం జేవునన రాజ్య మిచ్చిరి, వాల డయోగ్యుం డని 

౧౮౭౧ లో వానిని పదచ్యుతునిం జేసి వాని తమృురెన రూపదేవు 

నకు రాజ్య మిచ్చిరి, 

౧౮౧౮ లో 

నొ డప్పు కృకుండే ౧౮౮౨ లో మరణము 

నొందెను. గవర్న మెంటువారు రాజ్యము స్వాధినపటు చుకిా నక సోం 

జ్యా ఠాక్రూర్ వంశముననుండి విజయసీంపహాం6 డనువానిని 'జెచ్చి గద 

చెక్కి_ంచిరి. శాకూర్జిక్ సింగ్ అనువాయు తాను రాజ్యమునకు 

దగ్గజినార స సుండ నని కొ ౦దబజుఫీల్లులను ప్రోసుచేసి కొని అల్లరి చేయ 

ఫాను, కాని మాల్యాఖిల్లుల వైన్యమలపా యము నను, మధ్య హిందూ 

స్థాన పుగజ్ఞపుదళముల (Central India Horsey సాయమునను 

తం డోడీంపయిడెను. విజయసింగ్ ౧౮౯౦ లో మృకుండయ్యెను* 

వానిజ్ఞాతియైన చుకాపనింగ్ అనువా. డిప్పుడు రాజ్యము చేయ 

చున్న. వా౭డు, రాజులకు. రాణా అన్నపదవియయా ణో గుండ్ల గోరట్ . 

మును గలదు, | 

 అలీవర్టీభా (౧౬౭౬- ౧౭౬) = ఇతడు 

బెంగాల్ వీవో, ఒరిస్సాలకు నవాబ్ నజీము, తం డే బరు మ్ర్హా 

ముహామద్ . ఈతండు ఒరిస్సా గవర్న నై న నవాబ్ షూహార్టీన యొక్క 

సేనానిగ చ్రవేశించెను, క్తి కీ.శ. ౧౭౨౬లో జపారాఖాన్ చని 

' అప్పుడు అలీవరీ రీ ఖాన్ 

సామ్రాజ్య సైన్యమునకు జనరలుగ నియమింపయబడెను; ౧౭౨౯ ల్లో 

నీహాపునప _ గవర్నరుగ6 చేయబడెను; 

చనిపోగా నాతనికఘుమారులోన 

౧౭౩౫ లో!  హూగాద్దీకా 

సరఫారజ్ ఖాన్ రా జాయెను. 

౧౭౪౦ లో ఆలీవర్టీఖాకా సరఫారజ్ ఖాన్తో. బోరాడి అతనిని. 

' జంపి నిజామతును 'స్వాధీనపటు చుకొ నెను. ఈతనిని “బెంగాలులో 

ముహోబత్ జంగ్ అని పిలిచెదరు. ౧౭౮౧ లో "బెంగాలు పెకీ మరాఠా 

వారు దండెత్తి తి రాగా వారి సేనానిమైన భాస్కర్ పండితుని. అలీవర్సీ 

ఖాన్ హ్రూరముగ6 జంపపెను, తుదకు, మరాఠాదాడికి చాళటాల 

దం రో 'అలీవర్షీ ఖాన్ మరాశావారికి ఒరిస్నా యిచ్చుటకును 

సంవత్సర మునకు '౧౨ లతల రూపాయలు కప్పము కట్టుటకును 

ఒజడం బడి వారితో స సంధి చేస సికొనెను ౧౭౪౨లో మరాళావారి 

వలననుండి సంరక్నీంచుకొనుటకు కందకము. తృవ్వుకొనునిమి త్ర త్రము 

ఇంగ్లీ సువారీకి అలీవరీ ఖాన్ ఉత్తరు విచ్చెను, ౧౭౫౩ లో ఆలీవరీ 



న? . ల పీటర్ ద ఆ, చ్రోటొయిక్క. పెద్దదునూరు(డు.. తం డి డాసం స్కరణములకు | 

౫3౨ అలీవాల్ _అ లెగ్గాండరు 

. ఖాన్ తనమనునుని పెంచుకొని రాజ్య మిచ్చి, ౧౭౫౬-వ సంవత్ళగము 

ఏప్రియల్ నెల ౯ -వ నేదీని మరణించెను, 

అలీవాళ్ జడల పంజూబులోని లూఢియా నాజిల్లాలో 

జా గ్రాక్ తాలూకాకు సంబంధించిన ఒకగ్రామము ; ఇచ్చట నే 

ఆంగ్లేయులు సిక్కులను జయించినారో (౨౮-వ జనవరి ౧౮రీజ౬-వ 

సంవత్సరమున ). సిక్కులు అలీవాల్ , భుంద్రీ గ్రామముల కెంటిలోను 
తను ౧౫౦౦౦ సెనికులను శెండునేనలుగ భంది యుంచి శత్రు 

మేన్యములరాక శెదురుచూచు చుండిరి, ఆంచశ్లేయుల  కీరహస్యము 
“తెలీసిపోయినది. అందుచే వారు శెంటికిని నడుమనుండి రాక మలి 

-యొక'దెసనుండి వచ్చి హశాత్తుగ అలీవాలొ సెం బకిరి, సిప్కు_ సేనలలో 

ముఖ్య భగము అలీవాల్ లోనే యున్నది. సిక్కు లోడిపోయిరి, 

అటుపై మరల భుంద్ది కడ యుద్ధము జరగాను. ఈమాటు సీక్కు._లు 

నొప్పసాహధముతో ౪ నారోగ్గేయుల నెదురొ_నిరి,. క శ్రువులు తమ 

సేనను మూయయడుమూటబులు చీలిన చినను సిక్కు_లు మరలమురలం గలసి | శ్రీ 

- పోరాడుచుండిరి, తుద కాం'గ్లేయులు తమఫిరంగలబలము పూ ర్లముగ 
నుపయోగించిన మై పెని సీక్కు_లు “నిలువజాలక పాజీపోయిరి, 

'చంటికిని నాంటి భుం దీ ద్రీయుద్ధమునుగూర్చి పంజాబులో 

కథలంగ? జెప్పుకొనుచుందురు. సాంటియాహవమునందు మరణించిన 

సిక్కులస్యరణచిహ్నముగ. "నెలకొల్పంబడీన పెద్దస్తంభ .. మొకటి 

చేంటికిని గలదు ( భుంద్రి దీ దగ్గణ * ర ) 

అలుగునుటి నోడు గుంటూరుజిలా పలా, డు 
య ౧ య 

తాలూకాలోని ఈనాము గ్ర్రానుము, ఇచటిజనసంఖ్య ౨౬౨(౧౯౩ ౧). 

అలు గుమానిప థై — చిత్తూరుజిల్లా కప్పము తౌలూ 

కాయందలీి జహాక్ దారీ ర్ర్రానుము, జనసంఖ్య ల (౧౯౩౧). 

అలు గో లు __ విళాఖపట్టణముజిల్లా విజయనగరము 

| శాలూకాయందలి జమోకా గారీగ్రామము, ఇందలిజనసంఖ్య ౨0౬౮ 

(౧౯౩౧) 

బమూకొదాకీ గ్రామము. ఇచటిజనసంఖ్య ౧౦౬8 (౧౯౩౧). 

అలెక్సియస్, కామ్నెనన్ 

__ బిజకాశుకా చక్ర్తవ ర్తులలో మిక్కిలి సామర్ల ర్ధ్ట్రముగలవాండు, 

. ౧౦౮౧ లో వింహోన మెక్కు_ను,.. ఇతని రాజ్యమునకు పెక్క్ల 
| దిక్కు_లనుండి పెక్కు_మందిశ త్రు తువులు బాధ కలెగించుదున్నన్వు వె ౭ 

సంవత్సరముల (ప్ర 

వ. | బజుచుకొని, నెన్యములను బాగుపజీచి తనసా చ్రూజ్యము నఖివృద్ధి వేస 

. అశెక్సియన్ పి ట్రోవిచ్ (౧౬౯౦ -౧౭ద౮) 

(౧౦౪౮ -_ ౧౧౧౮) 

యొడువబకును వచ్చెను, 
౮వ ఇ | 

ప్ర భుక్వకాలనాం దీక(డు తన ఆదాయమును చక్క_ం |: 

బోయి 3౨౮ “పీలే నూసాకుం బేశెను, 

| వ్యతిరేకం డసటచే నీకనికి రాజ్యా ర్హత శే దనిరి, ఇకండు చేశాం 
రములకుం బోయి తిరిగిపచ్చి చెఅసాలలో చనిజోగధిమెను, 

రుడు శెండవ పీటరనుపేర రా జయను, 

ఇక్ నికుమా 

క్ 
లెక్సియ ఇ మిఖలోవిచ్ (౧౬౨౯- ౧౬౭ ఓ) = 

రష్యా! చేశమునకు రాజు, ౧౬౪౫ లో రా జ్యమునకు వచ్చెను, పోలం 

డును7లిచెను (౧౬౫ - ౧౬౬౭). న్వీడనుతో పోరాడి సేధీరి యాకు 
తూర్పుదిక్కు..వజికును రాజ్య విస్తార ము గావించెను, శాక్ కొ సాక్ళు 

అనువారు తిరుగ (బడిన, వారి నణ౭చెను (౧౬౭౨). చట్టముల నన్నిటే 

నొక్క_చోటికిం చెచ్చి స్మృతులుగ చేర్పజీచెను, పశ్చిమయూారోపు, 

ఖండమునకు రాకపోకల "ేర్పతి చెను, 

అలెగ్గాండరు (శ్రీ భా, 34౬-3౨౩) _ 
ఈళత నికి ముహాదహుండు (ది గ్రేటు) అన్న బిరుదు కలదు. 

గీ, సుదేశమునందలీ యొక చిన న్న సంస్థానమైన మసిడోనియా రాజయిన 

'రెండవ' ఫీ లీపు. యొక్క. 'కమారుండు, జన జేత, అప్పుడు. తెలిసినంత 

ప్రపంచము నంతయు గెలిచినవాడు, కొన్ని యేండ్ల వణుకును 

(363-3౬) తత్త ్యవేత్తయెన అరిస్థాటలునొద్ద విద్యాభ్యాసము 

చేసెను. ఇరువదిసంవత్సరములకయ సృవచ్చినప్పుడు ( 32౬ ) తండి 

పోయా రా జయ్యెను. గీ గీ చుబేశమందలి యితరరా జ్యముల నన్నింటిని 

1 వకపటుచుకొ నెను, దార సీక దేశయు మో (దక దం జె త్తిపోయి యచ్చట 

పెక్కురుతు త్రపుల నోడిం చెను ( 33౫, మే ). ఫొయినిషియా, మైక్, 

గాజాపట్టణములన్కు - ఈజిస్ట్రను వళసపబుచుకొ చెను (33౨). పార 

ర్ > నిక చక్రవర్తి ర్రియెన దార (గొరయన్ )ను 3 3౧-వ సంవత్సరము సె 

| బరునెలలో6 బూ. ర్రీగం బరాభ్వించెను,. అంతే బ్యాబిలోే న్ ; సూసా దేశ 

ములు వశీ మయ్యెను. సార సీక దేశమునకు బమురాతనలా 'జధానిదైన 

"పెర్పిపాలస్ పట్టణమును దోచుకొని ఈ కోట్లు నమును సం గృహం 

| చెను. పారనీకచ క్ర వర్తి మోస గాని చేం బంపయకలా (ః 3 303 మే > 
అ లెగ్టాండరు పార సీకమున కంతికును రా జయ్యెను,. ఆ 

చేలూచీస్తానములను ఆ క మించేను: (3.౨౯). హీం మాకు పర్వతము (UU 

 అలుదు __. గంజూంజిల్లా పర్లాకిమిడి శొలూకాయంపలి |e లను జాల వ్యాష్ట్రి కి యాలోనికి య బోయెను, 

జై బక్కనుమలానుండి హిందూ దేశమునకు వచ్చి వవ లో 

“సింధునది దా(టి సైడాస్పస్ ( సత్లజ్ కది యొడ్డున కూర €సగం 

పోర సురాజు. నోడిం చెను, అచ్చటనుండి. 'మాఫాస్ సిస్ (వి మాస్ నడి 

అచ్చట నతనిసైన్యములు ముందునకు పెళ్ళ, 
మని తిరుగంబాటు చేసినందున అతండు. మరలి సింధునదీము ముఖమునొద్ద 
పడవలలో సము ద్రముం జేశెను, ఆమార్గముగ బెలూచిస్తానముసక్రు 

నందు రమారమి 5. సంవత్సరము లుం జె నని చెప్పవచ్చును. ఆతను 

పొందూకుళ పర్వతమును జాంటినది ఏ ౨౭వ సంవత్సరమున, ౧౯ 
|] నెల లాతంఢు. సింధునదికి తూర్చు భాగమం దుండెను,. సూసాలో 

నాత( డిద్దణు ను పారసీకకన్యలను నివాహనూ డెను, శీ గ్రీకవారికిని పార 

ఆతం పొందూదేళము.. 

జా వాలం కలల! 



అశ గాండరు 

సీకులకును సమ్మేళనము వేయవలయు సనుతలం పుత్రో నాతం డి ట్లాన | 
రించెను. 3౨౦6 లో నాత నియొద్దకు వృపంచమందలి గొప్పగొప్ప 
చక్తృవ ర్తులుగూడ తమ రాయబారుల నంపిరి, అరబ్బీ దేశమును 
జయం పవలయునని యర హించుచుండ నీజగళజ్జేత 3౨౨ లేం గీర్ది శేషుం ! 
డాయెను, ఈతడు రాజ్యము చేసినది ౧౨ సంవత్సగములయినన్సు 
మరణ సమయమున నీత నికి సంవత్సర ముల వయసుమా త్ర 

ముండినన్కు ఈక నిదెగ్వి జయ మాత్ర త్ర లత్యన్ముతే మైనవి, అప్పటికి మాన 

వునకుం చెలిసినట్టి (పృ పంచము నంతయు నొకమూలనుండి మటీయొక 

మూలవజకఏను యుచిన వా౭డీతం డొక్క_(డే కానవచ్చుచున్నా (డు, 

దిగ్విజయ ము చేయుటయేకాక గీ కు దేశపునాగరకళను ప్ర 
చంతేటను  వ్యాపింపంజేసెను ' 

3౨ 

ప్కేపంచమునం 

6 అలెగ్జాండరు ” శబ్దయు అశోకుని శాసనమున 6 అలక సుందర " 
యాపముగన్సు 'అరబ్బీపార సీ కాదిభామలలో 6 సికందర్”, 6 ఇస్కం 
దన్ * అను రూపముగను కానవచ్చు చున్నది, మహారా మాదిఫెప. 

‘అ లలో సికందర్ భూప మే వాడెదరు, 

డ రు, అ,ఫొ డీసి యన్ __ ఈతడు 
శ్రీః శే, ౨-వ శతాబ్ది వాండు, ఈతనిని ౨-వ అరిస్టాటల్ అనియెదరు. 
ఈత (డు ఏ'భెన్సుపట్టణమునందలి లీసియష్్ అను వి ద్యాపీఠమునకు 

క్రీ.శ ౨౦౦లో మ హామహోపొధ్యాయు(డుగ నుం'డెను, అరిస్టా 

అశెగాం 
ణ 

టలు గృంథముల పె భాహ్యములను వ్రాసెను, తత్త్వజ్ఞూనమును 

స్వతంత్ర గృంథములనుగూడ రచించెను. 

అలస్టాండ రు జాకో (౧౮౬౦ - ౧౮౭౩) — 

రొ మేనియా దేశపురాజువు తుడు. ౧౮౮౮ లో టర్కీకి వ్యతిరిక్త 

ముగ జొతీయవాదులతో 6 గల సెను, ౧౯. ల మాల్ జేవియా, 

వలాఖఫీయా ప్రాంతములకు హోస్సాదారుగ చెన్నుకొనండియె.. కాని 
టక్ వా రాతనిని ౧౮ ౭౧ వణకు నధి కారిగ నొప్పుకొనళేరు, వాల 

కాలకువజుకును లోక ప్కియుడుగ నున్నను చివర కన్ని కకులవాదును 

అతనికి వ్యతిరేకము శాల ౧౮౬౬ లో అతడు. తన యధికారమును 

వదలుకో నెను, 

ఈ లె బం జరు, నె క స్కీ (౧౨౧౯-౧౨౬౩ ) 

ర్యా ర"జవంశములోనివాండు. తారారులు ర్య బేశముమిందికీ 

పకీణముననుండియు, ._ లొవీనియా చేళీము. 

వాండ్రు ఊఉ త్తరముననుం డియా దండెళ్తి రాగా ఈతండు' 

సవాయొద్ద ౧౨౪౦ లో చెల్లాచెదరు వేసెను, 

స్వీదకా, 'డెన్గార్కు) 

వారిని ' 

అందువలన నితనికి 

రవ ఇన్నా సెంట్ అనుపోఫు. 

దాయములను కలుపవలయు నని, ఫార్యపశ్చిను త్రై సవమత సంప్ర 

ప్రయత్నము చేయంగా. నితండాప ప్రయత్నము ఇదిరీంచెను, ఈతడు ' 

జీవించియుండలా పజ 'లీతనిని మిక్కిలి గారవించుచుండిరి; చని. 

| కళాకాళల ప్రియుడు; శాస్ర జ్ఞాలపోవకు(డు 3 
| ఇట్టి సద్దుణదుర్షు ణము లీతనియం దుం డెను, 

పోయినత రువాత దేవునిగ భావించిరి, ఈశనిగౌర వార్థము ౧౭౧౦ లో | 

- 

౨*'3కి 

పీటర్- ది - గోట్ అనుర స్యా చ కవ _రీ ఈళని దిగ్విజయస్థల మైన నా 
యుద్ద గొప్పమళమును కట్టించెను. అందు ౧౩ దేవాలయములు గో లును. 

రష్యా దేశమున కంతకును ; మతాభార్యుండైన సరువు ఇచ్చట నిద సరిచీ 

యుండును. ఇన్నట మతసంబంధమైన బిద్యాఫికయున్సు "కర యూహో 

నముహులసమాధుబును కలవు. 

అ అెగ్జాండరు ( పోఫులు) __ కోములో మతగ౫సడువు 

లుగ నున్న పోపులపీఠము నధిష్టించిన వారిలో నెనమం డ్రు అలెగ్టా ౨డోరు 

నామ భేయులు గలరు. వారీలో నీ క్కిందినల్లురును శ్చేర్కూ-నందగిన ఇదొారు; 

౧. ౨-వ అలెన్చా అలరు 
అడ రీ ర్'మక్- క్యాథలిక్ సంకు 

యమును సంస్క_రించుటకు కొంత పృయత్శించెను, విలియం * ది- 
కాక్కరర్ ? అనువాని కింగ్గండుమాదికి రెక్తంన సెల బ్వ్చ్పను, 

(౧౦౬౧-౭౩) మలక్ నివాసి, జా 

+ రావ అలె- స రాయరు 

(౧౧4౯-౮౧ యూరోఫుఖండ చరి త్ యందలి మధ్య దంం గము 

( Middle ages ఏనం దీస్థానము. నలంకరించిన పోపులలో ఇఎఐనళత; 

'జెందినవాండు. ౧౧౫౯ లో పోఫప్రపదవి వహించెను. ఈతడు 

ఫ్రెడరిక్ ' బర్భకోస్సా ఆను చృక్షవ రీతోం బోరాడి "77లీచి 
౧౧౭౭ లో ఆతనిచే వేనిస్ సంఫేమి౭ద సంతకము వైేేయిం 

చెను, అందువలన ఇటలీదేళపు “ స్వాతంత్ర క రక్షకం? దన్న 

బిరుదము వహించెను : థామస్ చె*ట్ అనుమ తౌభార్యుని -₹వంపీ 

నందున కై ఇంగృండు దేళశపురా జైన శెండవహా న్ఫీకి పళ్చా తూము 

గలునునట్లు చేసెను. ౧౧౭౯ లో మతాచార్యుల సంఘమునుంార్చి 
పోపును ఎన్ను కొనునట్టివిధానముల శేర్పణీచెను, వాని ననుసరించియ్. 
ఇప్పటికిని పోపు 'లెన్నుకొ నబ డెదరు, చివరకు రోముననుండి ఎల్లో ( క్ స 

గొట్టంబుడినందున చేశాంతిరమునందు కాలముగడపవలసినవాం వా చమను, 

వ ౬ఒ-వ అట" తు 

(౧౪౯౨ “౧౫౦౩ ). ఈతని పూర్వాశ్ర, మనామము తోనే 
| బోర్జియా, ఇతడు మిక్కిలి విపయాస క్రుండు, ౧క౯౨ లో పో 

పయ్యెను, తన కొక యుంపుడుక శ త్తైవలన పుట్టిన ఫు స్తవ స్త కలప 
రాజ్యాదుల సంపాదింపవ'లెనని యెన్సియో. కుట ట్రులను చేసెను. తన 
కడ్డమువచ్చినవారిని రహ స్యముగ పొడీపించియా, ఏ వివుము పెట్టిం శం యయు 

1 చంపించెను,. ఇత(డు వ్యవహార శ చతురుడు ; రాజకార్యకళలఎలతు ; 

లోకచాంధ య్రండు, 

ళో 8-వ అ లెడ్రాణడెగు 

(ద౬౫౫_ ౧౬౬); ఈక(డు ౧౫౯౯ లో జన్నించెను, ౧4 బాల్ 
| ఫో పాొయెను. ఇతండు పండితుల నాదరిం చేను, ల్యాటిన్ శో సక్రల్రో 

కొన్ని కొవ్యములు వా శ్రా, సను, ఈతడు రోముపట్టణము నత్తా 
వ 

నొందిం చెను, ఈక నికిని, ఫ్రైన్ఫుటేశపురాతై న ౧రంవ లరా ౦ లస చను 



సే దెర 

వానికిని పోరాటము గలిగినంనున అంతవజకు పోఫు,ప చ,భుత్వములో 

నుండిన అలిగ్నా కఅనుపట్టణము ఫ్రా ఖ్యాన్సు రాజు నధీనమాయేను్య౧౬ ౬౨), 

అలెగ్జాండరు (రష్యా) __ ఈపేదగల రాజులు. 
_ 

7 

ర్యా చేళమనరదు ముగ్గురు రాజ్యము జెసిర్రి, 

౧. ౧- వ అలెగ్టాండరు (క్రీ. భు 

విద్య నభ్యసించెను. ౧౮౦౧లో అలెక్టాం డరుతం 

| చంపండీనందున నీతండు రా జమ్యొను, 

. రష్యా దేశము పెకి దండువెడలెను. శాస 'అచ్చటిచలివలన సైన్యమును 
కోేలుపోయి నిరాశుండె తిరిగి రావలసీనవా6 చతయ్యెను, పవిత (త్రసంధి | 
(Holy Alliance) అనుదానిని సమకూర్చుటలో నీత డోకు. 
జార్జి యాా ఫీకొలెండ్ అను దేశములను ర ప్యాలోం గలుప్రుక్రొ నెను ' 
(౧౮౦౯). పోలెండ్ పె పె రస్యూవారి యధికార మును దృడపజిభెను, 
ఈతండు "పిక్క పాకళాలలను, విశ్వవిద్యాలయములను స్టా వీంచెను, 

వర్తకమును ఊన్న తావస్థకుం దెచ్చెను, 

మాన్సి వారికి న్నేహము. గుదిర్చెను, ._మెందకు నిట్టిమహా కార్యములను 

జేసి నను చివరకు. గొంత సంస్కరణ ద్వేషి యయ్యెను. . 

0 (శ్రీ 

 తురుమ్మ_ల గుంప్రులతో అప్పు 

౧౮౮౧) ఈకయడు రష్యాసా మ్రూజ్యముయొక్క అగ్నేయదిక్క్కన 

నుండు. సరిహద్దు చాలదూరము జర ెను, క శపుస్ ప్రాంతమునందలి శీ. 

౧౮౬కి లా పోలెండుబేశ జనుల నందజును స్వాధీనపటు బుకి నెను, 

స్థులు తితుగయణాటు వేయం౫ా మిక్కిలి ప్రారం ఆ' తిరుగయబాటు 

ప్రాముఖ్యము నహించెను, రష్యా చేశమందలి సైన్యమును. న్యాయ 
a బాగుపటుచుట కై యతల్నిం చెను 

య్యా. జర్ర నీలతో 

+ “అను అరాజకులు 'త్రబలి ఇతనిని, _జంఫుటకు 

, 

ఈత ంయడు '్రాన్సునకు 

.. వ్యతిరేకముగ ప ప్రష్యా దేశముతో ౧౮౦౭ లో టిల్ సిట్ నొద్ద సంధిచేసి . 
_ కొనెను. ౧౮౧౨ లో నెపోలియన్ (బ్రహాండమెననె వైన్యమును దీసికొని 

ఒప్పుదల కై కె దీలను &ోభ 

పెట్టుట మౌన్పెను, రవేస్యముగ విబారించు న్యాయసభలను ఇచాలీం. 

చెను. కుమారులు తలి ల్లీ దండ్రుల సరకులవలె అన్యా శ్రా, కాంతము చేయు 
నాబచారము మార్చెను, మతాధికారులకును (స్కజలకును గల _చ్వేహము 

౨ ౨-వ అ లెన్టాండర్యు నికొలా 

అశ ౧౮౯౧౮ - ౧౮౮౧). ఈతండు ౧౮౫౫ లో _ రాజ్య .! 

మునకు వచ్చెను, ఇతనికాలములో కి క్రిమియన్ యుద్ధమును, టక్కీతో | 

యుద్ధమును (౧౮౭౭) జర గెను, క ర్రిమియకాయాద్ధ మిత డు రాజ్య |: చరపంధ మెను cI సంసా. రములర్ జేగాను మునకు వచ్చునప్పటిశే జరసచురాడేను... మధ్య తిసియాలో నున్న. ° 

డప్పుడు: పోరాడి (౧౮౬౬ - . 

౧౮౭౨లో ఈత... 

శ్రివేశీసంధి (Triple Alliance 0. 
: నాట ఈతనిరాజ్యమ్మనండు సాన్యవాదులు ( Nihilists ). 

'ప్రయల్నించుటచ్నే 

ప్రవర్త రనమునందు 
౧౭౭౭ ౪-౧౮౨). ఇత నియ సలు పేరు పాన్లొవిచ్, ౧-వ పాల్ |. 

అనువాని “పెద్దకుమారుడు, ఇతండు లహార్చ్ అను మహామహునియొద్ద 

డీ యైన పది 

అ లెగ్గాండ రు 

శాయెను, ౧౮౮౧ .మార్చీ, ౧౩ -వ శేదీని- తనరాజధాని యైన 

సెంటుపీటర్సు బర్జులో రథముమో౭దం బోవుచుండ నరాజకు లీతని 

మీ(ద' బాంబు వేసీ యీతని6 జంపిరి. 

5, ఏవ అ లెస్టాండరు( ౧౮౪౫ - 
| ౧౮౯౯ ) శండవ అలెగాండరునకుం గుమారు(డు. మిక్కిలి బలశాలి, 

నిమ్మపటుండు, మోటువాండు, రఘ్యాదేశ 

మింకను నితర రాజ్యమాలను' గెలువవ లె నన్నతలం ప్ర గలవాండు, 

భూ జల నైన్యములను. హెచ్చుచేసెను 

అ'లస్టాం డరు ( సర్వీయా ) లా ఇతనిని ౧-వ అలె 
శ్ఞాండ రనియెదరు. ఇతడు ౧గూ౭౯లోేం బుట్టి ౧౯౦౩౨ లో మఠ 

గణము నొంబెను, ౧౮౮౯లో, రా జ్యమునకు వచ్చెను, ౧౯౦౦ లో 

టు ట్రశామెచ్చికా అను నామెను' వివాహ మాడెను. జ లీవివాహమున (ప్ర 
కిష్టపడ లేదు. అందుచే '౧ణాం ఏలో రాజధానియైన "బెల్ గ్రైడ్ పట్ట 

ఇమునందు రాజ్యా రాణియుం జంపలుడిర, 

అలెగ్జాండరు, నెనెరస్ (౨౦౮ - ౨3౫) __. తోముక 
చ శ్ వర్తి ర్తి, ౨౨౨౬ లో. చె స్రైటోరీయన్సు అనువా రీతనిని చక్రవర్తి గ 
ఇన్నకొనిర ఇళండు ధీకాలి, విద్యాసక్తి యు, న్యాయదృష్టియు య 
గలవాండ్సు, తిరుగంబడిన య్రైటోరియన్సు వీనిని జంపిరి,. 

_ అలెగ్దాందరు. (స్కాటొలండ్ ) -- సా(ట్్లలంజ్ 
దేశమునం దీసే ఎరుగలరాభాలు ముగ్గురు రాజ్యము చేసిరి 

౧. ౧-వ అలెగాండరు (శ్రీ. 
|] శ ౧౦౪౮. ౧౧౨౯) ఈతడు ౧౧౦౭ లో' ఆ జ్యమునక వచ్చేను, 
ఇక డు శ్రర జేశమునకుమా శ్, ము రాజుగ నుం టెను, ఇక నితము? డైన 

_వ డేవిడ్ దక్షణ దేశమునకు రాజుగ నుం డెను, ఇతడు. "మత 

'కోమకసం జీ వదా 

“యమువంటి'' మతగురువుల. ' సంప్ర దాయమును (1500920) 
స్టాపింేను. పెక్కు మఠములను "నెలకొ ల్చెను, 

ఖనన he వ అలెస్టాండరు ( క్రీ. శ, 
౧౧౯౮ - ౧౨దీక) విలియం - ది లయకొ. అనువానికుమారుండు 3 
౧౭౧కలో రాజ్యమక్థన. వచ్చెను. ఇంగ్గండురా జైన కి-వ 

నణంచివేసెను. ౧౮౬౧ లో బానిసలను విము స క్తుల  జేయుటలో నీతు . | - హె నీతో న్నార్తంబియా, కంబ్కియా పాంశతములను గుణించి ‘yy 
గంగ లో సంధి చేషిరానియను. షన్ షురాజు సోదర యగు జోన్ 
కుమారిని వివాహ మాజెను, తనకో సామంతుని గమని హెన్రీ 
'యూకని బలవంత పలీ వెను. గాని ౧౨౯౮లో. న్యూశేసిల్ సంధితో 
నాత గాదా. అణయగిపోయెను, ఈత (డు మతమును (Church) 
.రకీంేను, చట్టములను వానవదేశన, తేన 'న ధీసావాసమాలచే స్కాట్ - వారి. 'నడంచుటకు. నకిలి ద్రూరమార్ణముల _నవలంబింపవలసీనవాం .! "లండ్, క్ చేకమునస 1 సంపద గలుగంటేసె ్ 



3. 3 -వఅలెగ్టాండరు (క్రీ, శ 
౧౨౦౪౧ - ౧౨౮౫). ౨-వ అ లెన్టాండరుకుమారుండు. ఎనమిజేండ్ల 
వయస్సున రాజ్యమునకు వచ్చెను, పెక్కుమంది ఇంగీ ష సృష్కు స్కాచ్చి 
సరదారు లీతనికి పాలక ప చ తినిభులు( Regents yx నుండిరి, 
ఈత (డు శిల్చని పుణత6 'చెలుప్రమందిరములను గట్టించెను; క లృహము లేని 
మంచిలోహములతో నాకౌయులం బోయించెను.. న్యాయము'చేయుటలో 
మిగుల ేరువడ సె *-__నాన్వేవాండైన సహోక౯ా అనువానిని లారొగ్సొ 
అనుచోట ౧౨౬౩ లో నోడిం చెను, | అందుచే ఐల్ ఆఫ మ్యాక్ 
వెస్టర్న్ఐల్బ్ అను దీవులు స్కాట్ లెండ్ రాజ్యములో జేర్చుకొ నం 
బడియెను, 

అ'లె గాండ్రా (ఈ క _౧౮క$౪' -.౧౯౨౫ y= ఏడవ 

వడ్వరుచక్క కోవ _రిభార్య, డేచార్కు_సీం హా సనయునకు వారసు6 డయిన (ప 

శీ స్రయక్ రాజు ముస్థరుకూ తులలో "పెద్దది. ౧౮౦రిక - వ చేంవచ్సె 

హోగజొనందుజని 0 
ముూశ్జీ 

చెను. ౧౮౬౩౨ లో 

అ గాం శా కు జ [=] 

మేటీ "యామె 

తండ్రి, 'డెన్గార్కు 

నతని రెండవకుమా 

రుడు జూరి గీను 
జ 

దేశపు రా జగుట 

అలెగాండ్ర్రా ' .. ఆ. ఎడ్వర్డు ie 
కీసుయందు ముస్తరు కుమారులును, ' మారు కూతులును కలిగిరి, 

మొదటికుమారుండు ఆల్ బర్ట్ విక్టర్ ౧౮౬కో లో పుప్రెను, మిగిలీన 

యిరువురుకుమారులలో నొకడే అయిదవ జార్జి చక్ర, వర్తి, రెండవ 

కొడుకు పురిటిలోనే చనిపోయెను. విష్టోరయావహారాజ్ఞ మరణా. 

నంతర మెడ్వర్షు చక్కవ_ర్హి యయినప్పు డమ్ మవారాజ్ఞ్య యయినది 

(౧౯౦౨). ౧౯౧౦-వ సంవత్సర నువ. ఎడ్వర్జుచక్క గవ ర్తి చని 

పోయినపిదప నీమె సాం డ్రింఘామునకు చెల్లి, , సంవత్సరమునకు 

3 ౧,౦౦౦ ల పౌనులయాదాయమును పొందుచు. నచ్చట నే నివసించి 

తుదకు ౧౯౨౫ - వ నవంబరు ౨౫(- వ తేదీని అచ్చటనే కాలధర్మ ము 

నొందెను. ఈ మె మరణానంతరమున్య ఈమహారాజ్ఞ యొక్క. జూద్రీయ 

స్థారకనిధిగ ౨,౩ ౦03౦౦౦ ల 'పౌనులు ననూ లయినవి, ఈ'మొ_ త్తమ 

నేమిపేరుతో ౧౯౦౨లో స్టాప్ తమయిన 6 కీక్ అలెగ్టాం డాస్. 
లో 

ఇంపీరియల్ నర్సింగ్ సర్విస్: _అనుసంస్థకు. వినియోగం చుటపను 

జక. స్థారకచిహ్న మును ర 

బడినది, దీనిని జారి 

చృక్చవ, రీ ౧౯౩ ౨- 

|వ వూ రొ-వ 

నేదిని బహిరంగ 

ఆమె . పదునెనిమి . 

 డవయేయట వివా. 

హముజరగినది, ఆ. 

ఈచిహ్న 'మొకకంచువి గ హరూపమును దాల్చీనది, ఆమెయొక్క యూ 

కంచు వగ హము f వ్ నే. 

“సెంటు 'జేమ్చు పా 

సీ న కెదురుగ“మా 

రల్ బరో హాస్" 

ఉద్యానవనకుడ్య 
మందలియొకగా6టి 

యంద్యు ప్ర తిష్టింప కు 

పటివెను,. అశెగ్థాం డా సారక పృతిష్థాపనము 
- ' ' జ a జ్ 

అ లెగ్ధాండ్రామహా రాజ్ఞ చాల సౌందర్యవతి యాని “పిరున 

శికి_నది, ప.బాకేమయున శకు_వగ పాటుపడుచుండెను. ఈమె రా రు గ్రా 
తనయాదాయమున6 జాలఫాగము సోల్డ రుల తేమమునిమి త్రము స్థాపిత 

మయిన సంస్థలకు వినిమయోగించెను, యుగ్గానంతేర మున యుద్ధ మునందు 

వికలాంగు లయినకారి శోక సెక్కు. లేర్పాటులు కావిం 

చినది, 

అలెగ్జాండ్రా (శ్రీ క, ౧౮౨౭ - ౧౯౧౮) —— 

రషియాచకృవ రి రిని, ఈమె నాలుగవ యూయికూంతురు ; విక్టోరియా 

మహా రాజ్ఞి మనుమరాలు, ౧౮౭౨ -వ సంవత్సరమున. జనన మొం'ెను. 

రా. జగుటయాు,. 

పృతిస్థించుటకును . తీర్గానింపయబడినది, 

ఈ'మెఅసలు పేరు అలిక్స్.. ఈమె ౧౮౯౯౪6-వ స సంవత్సరము నవం 

బరు నెలలే రషియా బార్ (చక్ర వ ౬) అయిన శండవని కాల సును 

పరిణయ మాడినపిదప ప అలిక్స్ నామమును తీసివై చి అలెగ్దాం డ్రా యను 
nem? ఇ కాలా జరు "పెట్టుకొనెను. 

ఈ మె “గొప్పస త్ర 

కలది; అన్నమాట 

చె లిం చు కోరం గల 

"నేర్పుకలది 5 పతిని 

ఆత్మ వశవ రిని 

"గావించుకొన్వ్ని తన. 

వరుద్ధాఖి ప్రాయము 
ల (Reactionary 

_ views) నఠే6 
_డంగీకరిం చునట్లు 
చ్చి తనకోర్కు._లం 

సాగించు కొనుచు 

: అలెగ్జాండ్రా ట్రీ బెక ప్ర అ ప,తినిధు 

అనియు, వా శేది. యొనరీంచినను ధర మే యనియు గల సిద్ధాంత 

దీమికు . పరనువి శ్వాసము, ౧౯౦౭ నుండియు నున 

కనడ ఎంతే చెప్పిన నంత, అతనిద్వారా యీ మె. ఈశ్వరసావో 



 *3= 

యము సర్జీంచుచువచ్చెను.. జా రెప్పుడు మం త్రివర్గ 

క్రానందలంచినను ఈమె జోక్యము కలిషించుకొని తనయిచ్చపవచ్చి 

నట్లు చేయించు దుం డెను, ఈవినమయిన జోక క్యోయువలన విష్ణ వమునకు 

కొద్దికాలమునకు పూర్వము ౧౯౧౬-వ నవంబరు నూసమున పరిస్థితులు 

విపమము లయ్యెను, ౧౯౧౬-వ డిసెంబరు మాసమున ర స్స్పుటికా 

హత్యకావింపంబడినపుడు అలెగ్జాండ్రా యతేనిదేహము నొకగడికి6 

గొనిపోయి యచ్చట శవమును పాతిపెట్టి యతసిసమాధిపయి కమ | 
ముగా ప్రార్ధనలు జర వుచుం'డెడిడి, “ ౧౯౧౭ -వ మార్చి నెలలో 

జారు రాజ్య పరిత్యాగ ముకావిం చిన ప్ర డీమెకూడ నతనివెంట నరి7ను, 

వఎశేటరికొబర్దునొద్ద ౧౯౧౮ = వ జూలైమాసమున భర్త ర్రతోపాటు | 
అతెక్టాం డ్రాకాడ వధింప[బగేను, అప్పుడే యామెకుమా రుండు 

అలెక్సిస్ న్కు ఆమెనలుగురుకూ(తులును కూడ వధింపయబడిరి, 

_అలగ్జాండ్రా, (నైలు) -- దీనికి మజియొకపేరు 
. కాషరా. ఇది నె లునగెయొక క పోపుకముర ములలో ముఖ్యమయినది, 

విక్టోరియా నయాంజాసరసు స్ఫుచ్వారా ప్రవహి సాంచి నై లునదికి నీరముల 

నొసంసచున్న ది, 

అ ౪ న ౦ డ్ర్ యా తురువ్కు.. చేశీగాలు వీనిని 

ఇస్క_ందరియా. యందురు, ఈ జిస్టు దేశమందు నలి మయొకసము దృవు ప్ర కేన్ర 

పట్టణము, ఇయ్యది_ క్రీ కీ పూ, 5 వ యేంట అలెగ్జాండరు ది 

గోటు అను నానియాజ్ఞైవలను మెరిచాాటిస్ అనుకొలనికిని మెజీటళేని 

- యకాస ము భృమునకును నడుమ నుండు సన్ననిభూ భాగము మెం గట్ట 

బఎడిరెను, అప్పటినుండి డియు రమారమి  జేయి'స సంవత్సర ములవజకును 

ప్రపంచవదర్త రకమునక ముఖ్యమయిన చేను. 

ద్రఖ్యాతి "చెందెను, ఉటాలమియను గృహ 

ఈజివ్లు దేశపురాజధానిగను, 

గను విద్యా కీళముగను , 

నామముగల 'రాజలకాలమునందు (ఈ క్రీ 

.ఇయ్యది మిగుల నున్న తావస్థ గాంచెను, ఈపట్టణమందలి ముఖ్య విశ్తే 

పము. భూగర్భజ జలాశయ ములు, 

తృరమువజకును. జాలునంత జలము ఇండ్ల, కిం 

ప్ర వ _ 30 ల 

ఇందు! ఎట్టణకాయుల కొకసంవ 

మ En దృ సంగ్రహము శా న్స్ 

డిందు చీడులకషలజను. లుండిరి. వీరిలో ఈజిస్త్రవారు. గ్రీకు 

వారో యూదులు రోమనులు. నుండిరి. " యూరోప్పుఖండము 
నకును ఆశియాఖండయునకు మధ్య నుండుటచే౬ _దూర్చుసరకులు 

పళ్చిమమునకును '' “పడమటి సరకులు _తూర్పునకును 

వలన ఈరేవు మిక్కిలి. ప్రైమఖ్యమును. పొం'ెను... త ఫ్రా, 
ఈ? లో రోమక సేనాని యైన 

: పంపుట 

మరణ మూంద6గ. నియ్యది రోమువారికి హారి స్య్యాధీన | 

. మయ్యెను, . త్రీ న, ౬లో లే, దీని _ నరబ్బుల: నాయకుల డగు. 

అము, అనువాండు - పట్టుకొనెను, ' ఆరబ్బుఖలీవ్ర. లిచ్చేటనుండి . ! అమ్ము 

శయిరోకు శాజధానిని మార్చినందునను మతి వేలు కారణములనలనను 

స్లైండ్రియా పట్టణమందు 

a 3౦6-30) విద్యాప్కియులు.. టాలమిా నీలా జెల్భస్ 

మును స్థాపించెను, 

వటుకును జేసి ముద 

నీ (గ్రంథాలయము. నాలుగకశాస్టుములవజకు 

కుక స్టకాలయ ముంచిన. క సిరా 0? 
' యుంచుటకు వీ లుంజెనయు | ఇది మంది. "మై భవదశయర దున్నప్పు | 3౯౦ లో క స్థవమతగరు వైన థియో మాఫీల 

: కో 
' చేయంశా : నందలి,గ 

పోంబడియెను, మరల 

| చేయంబ డేను, ఈ గ 

"దాని, నరబ్బులు కాల్చీయాండ రనియం6 గొంనటు : చరి త కారుల భ్రూ 
యస్ 

(| జాలియస్ నిజ రీప పట్టణమును | య్వబ్టి స్ట యయ, ee EE 
. పట్టుకొనెను. _అచ్చటిరాణియైన క్లియోపాట్రా. క్రీ క్త ప్రశ 30లో ' 

“లేకపోయా. వా “ఈలెగ్టాండ్రి ఉయారాజులయా స శృళుమునల ' 

క్రమముగ తి ౧౮-వ' శతాబ్దిలో నిందు ఆజువేలకం సె. 

ద్క ప్రజ లుండుట కటక 0 చెను, ౧౭౯౮ లో దీనిని. ఇపోలీయను 

పట్టుకొ నెను, ౧౮౦౧లో నింగ్లీ షు వారు తీసి కొనిరి. ౧౮౦౬లో 

మహామద దల్లీ యనువాని ప పభుత్వ కాలమున నీప ట్రుణము మరల నళివృద్ధి. 

నొంద(జోచ్చెను, ౧౮౮౨ లో నింగ్లీ షువా 'రిళీవును వీరంగులతోల 

గాల్చీరి. ఆవివరము * ఈజిప్టు ) గేబ్దయు క్ర 9ద6 జూడు(డు, 

ఇప్పు డిచ్చట జనసంఖ్య 2033౧58. శేవువర్త రకమును 
విశేవముగ నుండును. ఈప ట్రణ మీప్పుడు ఫీరంగీవారిశే స్ు . అరబ్బుల 

జేట్య మహమ్మదీయుల శే పేట. యని మూండువిభెగములుగ నుండును, 

అలెగ్జాండ్రియా గ్రంథాలయము 
ద్రైఖ్యాతి చెందిన గొప్ప గ్రంథాలయ 

మొకటి యుం డెను, అచ్చట రాజ్యము చేసిన టాలమో లన్న రాజులు. 

అటి 

క్ 

3 ౦౯ = ౨౦౮౬) అనునాణు కెమిట్రియన్.. అను 

Ca ననుసరించి డీ పూ, _౨రార టో, నీగ్రంగాలయో 

. అరిస్థాటలుమహాత త్త పనే త్ర ' యొక్క నధ 

సంగ్రృహమును. కొని మొదట దానిని ప్రారంభించిరి. తరువాత 

కెమిట్రియస్ జ్యూ, ర్వీ ఈజిస్ల చాల్దీయా పార సీకము మొడ 

లయిన జేళములవాబ్మ మందలి గ్రంధముల సంగృహించి: రాజు 

మరణమువణికు నొక లకు గ గ్రంధముకివ కూర్చెను | | తరువాతిరా జులును 

క్రొల్తం ంభములను సంహెదించుదు రం లంటి సీడులక్నల 

ణమునకుం బూర్వ ముంత. 0 ఖ్సం గ పాము Ww WwW ప్, 
గల "గ్రంథాలయము మలీయొకటి చేదు. జాలీయస్ సీజరు వచ్చి 

యో గాను మును ముట్టు కి వేసినపుడు (3, క్ష పూ, కూ. క్ట నంగా 

'లయమఘుమొక్కు విశేమభాగము. కాలీపోరా ను, తరువాత్. కల 

మార్కస్ అంటొని క్ట యో పా త్రాద్వారా కొన్ని గృంథ ముల నీయంగా 

నధివ దెం జెం'బెను... భెవృస్థిం. జెంచెను. 
అను. మందిరమును ,కీ,, శ 

క. 
స్ అనువాండు న్తాశము 

ఆ పెక్కు శావుల. వీసీకాని 
c గృంథాలయము ద్ధి పీంపయబడేను.. అది శ్ శ్ధ 

౬రం లో అరబ్బు లీప పట్టణమును పట్టుకొన్నప్పుడు, వూరి ర్దిగ. . దగ్ధము, 

గ్రంథాలయము - -మరల స్థౌపి పింపంబడలే ' దనియు, 

గ్రంథములు చెల్లాచెద 

అలెగ్గాం డ్రి డ్రియా వాజి యము లా. గ్రీనుకేళన్సు 
నకు స్వాతంత్ర, ల వమ ఏ హాయి యచ్చట: విచ్వాం సుల కా, శ్ర యము... 

చ్ జేర 
అచ్చటి 'టాలమ్లో అనరుడురాజుట్లు కడు. 'విద్యాపి, యులు! గానో 



_అశెప్పో-అల్కిండి 
విద్వాంసుల నందజను ఆదరించి మ్యూసియమ్. అను విద్యాపీళమును 

నిర్మీంచిరి.. ఇచ్చట  వేయియేండ్లవజకును' (క్రి. వూ. .3.౨కి- 

శ్రీ న ౬రో౦) విద్యాం సులసహవాసంబున సరస్వతీ దేవి యచ్చ 

ముగా విహరించుచుం డేను, ఈవేయిసంవతృరములకాలమును రెండు 

విభాగములుగ ( యుగముల్లగ ) నెంచవచ్చును: ౧. క్రీ, ప్రా, 3౨3 

మొదలు శ్రీ ప్రా. 30 వజికు5 ౨, తీ ప్రాం 30 మొదల 

శ్రీః శ మాం వక, మొదటియుగమందు. వాబ్మయము ( సాహిత్య 

వ న్కు భె తిక ళా(్ర్ర॥ములంను అభివృద్ధి. జెం-ెను. రెండవరయుగము 

నందు ద త్ర పజ్ఞునము (వేదాంతము) 'ఎక్కుకగ నభ్యసింపంబటెను. 

ప్రూర్వయాగమునందు సాహిత్య వర్న ' విమర్శనము, వ్యాకర 

అము ఛందస్సు, ఫు రెళములు, జౌతిప ము, గణిత ము, వైద్యము 

అనువిహయముల పే 

లెనీక గ గంట స ములను నిర ంచిరి.. . ముఖ్యముగ నారు చేసిన 

మహాకష్టలకావ్యములమై చని చర్చాత్మక మైనటీకలు వ్రాయవట. 

కౌ ందటు కొన్ని కావ్యములుకూడ వ్రాసీరి,. కాని. గ్ స గృీసుజేశేవుశనుల | 

కావ్యములందు( గానవచ్చు 

గానరాదు,. 

స్వతం శ్ర త్ర కల్పశావిహోర 

నఖివృద్ధిప పణిచినవారిలోో 

మిందు 

పదార్థా స్త్రసంబంధమైన సెక్కు సిద్ధాం 

తములం గనుంగొనిన ఆర్కి_మిడీన్, కోణ'రేఖాగణిత మను శా్య్ర్ర 

మును వ్రాసిన ెనావాం డగు అపాలో నియస్క్ విఖ్యాతజ్ సతి 

పుడు పిప్పార్కన్స్ గణితము జ్యాతినమూ భూగోళము, 

తత్త ్ వజ్ఞూనము, చరి త్రేవిన యములనునణించి (గృంథములను చ్రానీన 

ఎరటాస్థనీన్ ఆఅనునతే (డును ముఖు ఖలు. వీరందటు యూ
క్లిడ్ శిష్యు లే, 

'అ౭ినాండ్రీ డ్రీయాలోీ యూదులును, గ్రీకోలును కలయుటచేం 

బాళ్చా శ్రష్థహార స _స్ట స్థితీ ర్త త వత్తు పృృములస మ్మేళ న మిచ్చట జర గను, 

నియమో స్లేటోనిజక్ అను 'నూతన సేహోసం ప దాయ. 'మిచ్చట"నే 

పు ప్టైను.: ఇట "7 'స్త్రవమతేము బాగుగ. వ్యాపిం చెను. 
9 

] ' సవమతేత త్త కయులకును _ లంకే 

ఆశే a 
దానమును సృష్టించిరి.. 

"పెట్టి కొందటు క్రొక్షనం 

దాయ న మిచ్చటనే యభివృద్ధి చెందెను, 

ఆలె షో సిరియా టేశములో ను త్రరభాగమున నుండు 

పురాకనపట్టణమాలభో నొకటి, ఆఫీ కాఖం డపుదక్లీ కా, గ మార్గము 

కనిషట్టయబడకమున్ను. ఐగోపొ . 

క్ర్ప పట్టణ'మే పట్టు. ' ఇటలీ దేశములోని. నెనీసునగర మునకును ఈపట్టణ 

మునకును. సంబంధము కడుంగడు 'నెక్కుువ. పదు_నెదవళాబ్టియంత 

మున 'సవీనమార్డ మేర్చడినతో డే ఈపట్టణపుబ్రామఖ్యము "తచ్చెను, 

ఇప్పటికిని ఇచ్చట: తుర్కీ_లా, ఆర్తీ నియనులు( గ్రీకోలా; యూదులు. 

మున్నగు. నీకజాతులవారు నివాసము శేర్చజ్వకొనియుళ్నారు. 

వీరిలో వైదింట. నాలుగువంతులు మహమ్మదీయులు, . 

ఆభ 

| మండలమునకు రాజధాని. 

రేఖాగణిత ' 

ఇప్పటికి 

నిచ ట శె స్తవమతాభార్ను నీపీఠము. గలదు, స్టేటోత క్ర ములకును ' 

“ఏ ఆఅ 8" 
ప్ర 

గ్నాస్ట్ర్ కు లను క్రై _స్థవవేదాంతులసం 
ప్ప 

" పసియాఖండములవ్యాపార మున ' 

_ఈపట్టణము చర్మిత్రమున పెక్కు పోకలం బోయినది. క్క వం 

౬3౬ సార చసెనులు నని గొనిరి. (కీ, ఈ, ౧౪౦౨ లో -తవమమూారో 
©) 

దీనిం గొల్లగొ మ్రైను. క్రీ. శే. ౧౫౧౭ లే, నియ్యది కుర్చీ. శారి 

యదీన మయ్యెను. శ్రీః క. ౧౧౭౦లోన్కు ౧౮౨౨ లోను శనవాకం 

పము బీనగర మును నాళ మునర్చెను. త్రీ క ౧౮౨౭లో ౭5 జల 

జాడ్యమున్కు ౧౮ ౩౨ లో కలరాయును. నిం గలంబెను, జనసంఖ్య 

౨౦౦౩౦౦౦. ఇప్పటికిని వ్యాపారము శాగగ జరగచున్నదెం 

. అలెస్సాండ్రీ డీ యా __ ఇటలీబేశమలో నజేపేతుగల 

ఇచ్చట నొక గొప్పదుర్దమును గలదు, 

ఇప్పటికి నిది బలవంత మయినదియే, ఇందు సైన్యములును ఇలను. 

ఈపట్టణము రైలుమార్హముపయి చక్కనిపట్టున నుండి వృమాంతిత 6 

పె నలెగ్దాం (క్రియావి ద్యాలయమానం దలిపండికు ల చేకు శాంచియుండుటచేత "వ్యాపారము నానాంటికి వృద్ధి యగు చు న్నది. 

పని గ్రీకు జనస సంఖ్య 'రి౧ం౦ం౨౧. 

_- శైవు లయిన వైరాసల "సం అ లేఖియా చ 
1 చాయము, గిర్నార్ పర్వతము, వూనా వీరి ముఖ్య స్థలము లం - క్ 

బెద్బముత్తుకొని జీవ యాత్ర గడ పెదరు. నణేశభక్తులో ఛిర వశ _కెప్టలం, 

'కాళీభ కులు నని వీరిలో మూడు" తెగలు గలవు. మొదటివా ఊఆసరవయా 

మునన్కు రెండవవారు సాయంకాలమునను, . మూండవవా రక్త రాత, త్ర 

| మందును బిచ్చ మడి[కొందురు, మొదటి తెగవారుమా,త మ బచ్చ 
లీ 

| మున" కిండ్ల్డలోనికిల. 'జోయెదరు... మిగిలిన రెండు తెగలవారు నిండా 

లో నికి 6 బోక వీధులలో నుండియే బిచ్చ మడుగవలయును. కరికి 

6 అలఖ్ నానీ * లన్న మాజు కేఈ గూడ. గలదు, పీరు తిరుగుచు 

నపుడు “అలఖ్ ?, * అలఖ్ అని ' అజచుచు తిరుగుచు ంయరు, 

కాన వీరి కీపేరు వచ్చెను, -. 

అ లేటిపాడుచిట్టమూరు ఇెల్హాయ జిల్లా 

గూడూరుతాలూకాలోని ఎ్రానుము, 

—_ 

జనసంఖ్య ౧౨౫ ( ౧౯ా 3౫౧ స్స 

అలోవుండు __ కృకరాష్ట్రని నూర్గురు ఫు తు, లలో 

1 నొకండు.. | 

అ లో లు౯డు ___ దుర్యోధ నునిత ములలో నొకండం. 

". అళాంగ్ సయ __ బర్లాబేశమునందలి "పెగూజి లాలో. 

గల 6 చోథ్ సోకో ? యను గ్రామమున కధిపతి. క్రీ" శే, ల౭ 26 పెన 

సంవత్సరమున తలైంగులు గసజగంచాటు గావంవినప్పుడు. వారి 

'నోడించి *ఆవా* నగరమున దన రాజ్యమును నెలకొల్చెను.. ౧తావఎనిలాన 

సంవత్సర ములో. సాను వళీపజుచుక్రొని ' .తలైంగులకుదింయయధి పతి 

యగు _ 6 వ్యాహమెంగతీరజా ౫ అను. నఠేనిని జేజియం దులాదెను. 
అలౌంగ్పయ'- తనపరా,క మముయూలమున నెక్కు_వ చ ఖ్య్యాతిని 

| WU 

అలొకిండిఅబాయూ నుఫ్ ౨ కక్త జే త్త 3 గణిత 
మ శామ్రుజ్ఞడు, కవ శతాబ్టివాండు, అరక్ఫ్వా రీకని నందయికంకె 



౫8 oy 
oa అల్ ఖ్యరిజి-అల్లిరియా 

గొప్పత్ త్త _క్త్ స్రజ్టైనిగ నెంచుదురు, ఆతనికాలమునం దుండిన యిన్ని శాస్త్ర; 
ములంగార్చియు గ, గ,౦థధములు వ్రాసెను, ముఖ్యముగ తర్క గణిత 

శాస్త్రుయులను సజించి చ్తాసెను.! అరిస్ట్రాటల్ (గృంథములను భాపాంత 

రీకరించెను. వానివెని, ఫౌవ్యము ర్రా "సెను.. 

అల్ క్వి రి జ ఆలా కాన కతాబ్దియం దుండిన అరబ్బీ 

గణితశాస్ర్రవే త్ర త్ర, భురాసాకొపట్టణమున జనిం'చెను. బాగ్దాద్ పట్ట 

ఇములోని అల్్ముమున్ ఆను ఖలీఫానొద్ద కృంథాలయాధ్యకుయగ 

నుండెను. * సీంద్ పొంద్ * అను పేరిట జ్య్యాతిపుగణిత స్కంధసం బంధ 

మైన. రెండుపథకములను వ్రాసెను. ఇదె షీిందూదేశమందిలి సిద్ధాంత 

ముల ననుసరించి గుణింపయిడియెను. ఈతండు బ్రహ్మగుప్తున్నిగ్కంథము . 
_. వనుసరించి వీజగణిత (Algebra ముకదానిని రచి చెను, యారో 

నుసరిం గ (క్ ) ౦ | తీరమునకు దగ్గజగ నుండంకొండలమిందం బుట్టినవా6గు లే, వీనిలో 'పుఖండమందు తరువాత వ్రాయ ంబడిన వీజగణిక సం బంధ మైన గృరిథ 
6 ఇెలిఫ్ ? అనునది కొంచెము పెద్దది. నదు లన్నియు వ్యవసాయ . 

. కార్యముల కుపయోగకరము'లె యున్నవి, ఈక్ళపి కార్యములకు ణ్ .చ్ర్రాయునట్టి ట్రిదళాంశవిఫమును. తెలుపుచు నీలం డొకగణిత గ్ర ంథము ' 

“=. ముల కన్నిటికి నిదియే ఆధారము, హిందూపద్ధతి ననుసరించి యం శెలు 

జాతీవా శీజేవు నారాధింకురు. గుడిచుట్టును కోటమాదిరి గోడ గలదు, 

'ఆడినెల పూర్జి మనాలం డిక్కడ చద్దయుక్ళవము జరగును. ' 

అ రీయక్సొ __ అర్లీ రియా 'జేకయునకు ముఖ్య పట్టణము. 
దీని క్రీ శేరు అర్టైర్ జెజైర్ (Fr. Alger, Arab. Jazair y, అనలా 
దీప ములు. అను “అరల్బీపదముననుండి వచ్చినది, ఇది, సుందర మైన ప పట్ట 

అము, "ఇక్కడ మవోలవమం౦ది యూతోపీయను లుందుకు. “ఇది సమ. 

శీతోన్లమగ నుండుపట్టణము. జనసంఖ్యు ౨ 5౨౬3౨౧౮ (౧౯౨౬). | 

దీని నంటియున్న శివారుగ్రానుములకోం గలిపీ యీపట్టణము జన ' 
సంఖ్య CON వీరితో యూరోపియనులు ౧౮౭,కద౬నకు ; ఫ్ 

| 'ముల. కాలమితి ఆరోగ్య దాయక మైనదసటచేళ చలికాలమందు కోసల దేశీయులు ఓర్కా౦ ౭౯ గురు. 

అల్జీరియా _ —_ ట్ ద్తరకాయయు 

నున్న, యొక్షబేశము, ఇది. యిప్పుడ్డు శె ంచివారి . ప్రభుత్వము క్కి 

“నున్నది. దీని వి _న్టీర్ణము 3,%3100 6 ల, చదర వెళ్లు. ౧౯౨౬వ 

“జరాకా (Oran); అర్జీయర్బ్, కాకా సెంటయికా అని ఇందు | 
తూడు, ముఖ్యవిభాగతులు: ఇందు. ఇంచుమించుగ. ౫౦ : మైళ్ల 

| పొడువున వ్యాపించి పాపొణమయమె. నిలువు - న్మిట్కముగ నుండు GU 
సమ్ముద్ర, తీరము గలదు, తీర ప, దేశముపొడువునను గండ్లు ఎక్కువగ. 

గలవు, అట్లయ్యు రేవు. లుత్తరవాయువులకు లోనగుచుండును, 

దేశమం దంతట అట్లా సుపర్వతములు న్యాపించియున్న వి, "సహారా 

ఎడారికి సమీపములో . "పెద్ద అట్లాసు సపర్వతమాలిక లును 'వినికిని 

సముద (ద్రృతీరమునకును నడువ్వు “తటమునకు సమానాంతరముగ .- “చిన్న 
అట్లా సుకొండలును గలవు, ఈశెండుమాలికలను గలుపుచు నడ్డముగ 
వ్యాపించి మటీయు గొన్ని. పర్వతోములు -గలవు... వీనివలన పీఠభూము 
లును నలుదిక్కుల పర్వ తావృతము లై న లోయలు చేర్చడియున్న వి. 

సహారా అట్లాస సులలో 2౭,000 ల అడుగుల యెత్తుగల పర్వత శిఖర 

ములును గలవు, నదు లెనేకములు గాని మిక్కి_లీ చిన్నవి, అన్నియు 

కృళకపాశాళగంగలును కలవు... ఈదేశపు తీరప (ప్రదేశము 

: . లందును, మధ్య భాగమందును. సము దృ ద తలమునకం మెను నిమ్మమువై న 
అల్ల ర్ కోపి ల___ మభురజిల్లాయందలి మేల్తూరు'తోలూ | 

శాలోని మయొకగుడి, .ఇది మధుర పట్టణమున. కీశాన్యయున ౧౨ మెళ్ల ' 

చూరమునం దుండును, ఇది అల్లర్' గట్టులమోంద నున్నది, 'చేవుని చేరు 
" అల్టర్, ఈ చేవాలయము మిక్కిలి ఫురాతన మెనది. కోల్ల రులను దొంగ ' 

పాటు( Shotts ) లని పిలువ(బడు ఉప్పునీటిపల్ల పునేల లున్నవి. ఎండ 
'కాలమునం దివి వాలవజు ెండిపోవుచుండును. సము ద (ద,లేటమును దగిలి 
యుండుప్ర దేశ మంతయు 6 జెల్స్? (Tell) అవశ పేరను వ్యవహ 
'కంపండుషుండును, కొండలకును సము ద మునకును మధ్య. సస్య 
వంతములై లైన, సమతలములుగల మైదానముము. కలవు. ఈదేశము 

3 తూర్పువై పున నుండు. ఈష్టాటు *లలోనికి మభ్య ధ రాసమ్యు దృ పునీరు 
యవ ద్రువేశ వ పెట్టుట కాలో.చనలు జరగినవి. - 

వ్ర చేశమయొక్క్య ఎత్తును బట్టియు, స్థానికోని శేను ములను 
బట్టియు ఇ ఇచటికాలమితియం దు "హెచ్చుకస్టలు. క లుగుచుండును, క్ర 
'జేశమున. బుతువులు మా(డు నవంబరు మొదలు వీ ఫీ వీ బ్ర వరినజకును 
చలికాలము; మార్చీ మొదలు జాకావజకును వసంతేకాలము ఏ, జాలై 

మొదలు. అక్టో బకువజకు నెండకాలము, ఎండకాల. మిచట. కఢ్గుక్లీవ్ర 

ముగ నుండును. కాని సముద్ర దృతీరమందు' సమకీతోస్టము?.. ఈ భాగ 

కివి య్మాళే వేయ మగుచుండును, - 
మలో 

ఈ'దేశము ముఖ్యముగ వ్యవసాయ జీవనము గలదె, . ఇచ్చట 
ద | త్రామపంట విశేవము, 3 కం 0,000 ల యెకరములకం శె "నెక్కుడు 

॥ భూమి. (చ్రామపంటం బండించును, . కావున నిచ్చటనుండి (ద్రామ్ న సంవత్సరపు. జనాభా ననుసరించి ఈ దేశముయొక్క.. జనసంఖ్య “సవ ముకువగ చెగువుతి యగును, ద్రామకం బిదప గోదుములు, చార్జ్ శర్చిజరం రో, స రా ప్రాం ఘు “అబ్బ యాయందడు ౧౫4 2329. ఓట్లు, పొగాకు, ప ప్రత్తి 9 పట్టు ఖర్జూరములు ఇచటి ముఖ్యము లై న మంది .గలర్లు, అల్టీయర్స్ ఆ; అననది. రాజధాని. ఈజేశమున క్ తీరమున 
యుత్పతళ్తులు, బటానీలు బంగాళాదుంపలు 'నిచటనుండి. ఇంగ ండ్కు - మధ్యధధాసమాదృమును? . ,దష్నీణమ్మున. సహారా. మయొడారీయు( గలవు, ' 
ఫ్రైన్ఫు దేశముల, శెసమతి యగుచుండును, ' పీఠభూములందు- సవాజముగ కాకక ట్యునీషి యాయాను పడమట. 'మొరాకోయును ఎల్లలు. నుత్స త్రియస, 6 న్ అల్ఫా ' యను పేరుగల నార". చి దేశముల ెక్క్యువగం 
బోవుచుండును, ఈ దేశమున వ్యవసా యమున శక్కు_వనస్థము కలిగి. 

| చునవి మిడుతలగుంప్రులు,. సింపూముల్వు. చిజుకేల్ను నిభంసలు, నక్కొజతు 

Ce 



అలీరియా:. 
03 | 

నిదటివన్యజంతువులు; " గుజ్జములు, కంచరలు పశువులు మొదలసనవి | 

నృహ్యములు. అలీ రియాయిందు విలువగల ఖనిజములు కలవు, అందు 
ఇనుము రౌగ్కి నీసమ్ము గంధకము, . యశేదమ్ము అంజనము. తెలుపు 
ఎజుఫ్రు రంగుల పాలరాయి స్ఫురితములు ( Phosphates), నాప 

శాలు ( Lethographic stoné ) ముఖ్యమైనవి, 

"ఫం పృభుక్వము సి స్టీర మైనది మొదలుకొని ఇచటి వ్యాపార 

సమక చవ న్చు3 ఇంగ్ధండ్య స్పెయినులతో 

ఫ్రాన్ఫుత జరగును. మింద వచించినపదార్థములు గాక కుదురు 

జావ్వినూో (Olive Oil), పదునుచేయనితో ళ్లు కలప, ఉన్ని, 

పాగాకు నారీం జలు చెగుమతి 'యగుచుండును, యం త్ర నిరి త సామ 

ధులు షారాయములు, దు ద్రుుశులు, కాఫీ ముఖ్యమైన ససమకులం, 

ఇచటి చేతిపను 'బేవియు లత గణింప(దగినవి కావు, కాని మొురా 

కోచర, ము రత్నకం బలములు, మజ్ఞి నులు, పట్టులు కొం చెముగ తయా 

రసచుండును, ఫ్రాన్సు దేశమందలి నాణెములు, కొలతలు ఎత్తులు 

ఇచట వాడుకలో నున్నవి, 'అక్టీయర్స్, ఒరాక్కొ కాక్ సెం కుక్కా 

బోనా, "స్రైమసేకా అనునవి ప్రునిద్ధపట్టణములు, 

కై ల్వేమార్గములును, అంతకు మించిన పక్కా.రోడ్డును గలవు, లి 

గః శ్రానతీగెలు. జాలములవశె వ్యాపిం చియున్నవి, ప్రస్తు ప,సుతేము 

మటారుబ స్ఫులనూలమున వందలక్రా ల(గిమైళ్లు 'సహారాయందుగాడ 

ప్రయాణములు సాగుచున్నవి. 

౨,౮౦౦ల' మెళ్ల 

ప్ర 

ఇచ్చటి మూలనివా సులు బర్భరు ల లనువారు, బీరు బహుపల్నీ 

కత్వము లేనిమహమ్లదీయులు , ఈ చేళమందు _పెక్క్టవందలయేండ్ల 

నుండి యున్న అరబ్బులును, రమాదులును “పెక్కురు కలరు, 

అరబ్బులును, బర్బ్చరులును గుడారములలో వసీంపుచ్కు ఊరూర. 

దిగుగుచు (ప్రయాణముల. సలుపు దేశాటులు. (Nomads ); కాని ఇప్పు 

డిప్పుడు ఫీద్రలోో పెక్కుమంది సెల్ నామకప్ర, దేశమున వసతుల. 

గల్పించుకొని వ్యవసాయముచేయుచు. గ్రా గ్రా మనల నభివృద్ధిపయిచు 

చున్నారు. కబైలు (Kabyles) లని 'మొవణుకు బర్భరు. లీచటి 

అదిమనినానులంప ఇప్పటి జనులలో వ్ ఎక్కువ, నీరు మూటౌాడునది 

| నష్టమును కలుగంజేయకుండులాగున నకనిచే నొప ప్పందము! జేయించు ఖర్భర భావ: 3 .వ్రాయునదిమా త్రము అరబ్బీ భాషాలిపి, యూదులు 

సంఖ్యయందు శిస్క వైనను. "మంచిస్థికియం దున్నారు. ఈ పైని 

_వచించినవారు గాక ఇంకను అసనేకజూతులవా రీ దేశమున6 గలరు, 

యళాదులు తప్ప తక్కినపహా రందటును. ముసల్తానులు, ఇప్పుడు చాల 

మంది ఢం చిదేశీయు లును అన్య దేశీయులును వచ్చి ఇచట : వాసము 

గుదుర్చుకొని యున్నారు, ౨౬౦,౦౦౦ ల కం'కు ఎక్కువగ శ 

వారును ౨5౦౦,౦౦౦లకు మించిన యూరోపియనులును (వీరిలో 

ఇటాలీయనులర, "స్పెయిను టేశీయులును ఎక్కువ). కలరు, 

వ్ర, భుత్వముచేత _ నియుక్తుం డగు 

శాలించుచుండును. ఇతనికి. దోడ్చడుట కొకకాన్సిలు ' "కలదు, 

అర్లీ యక్ స, కాక స్థం మైక్ ఒరానులు - _న్టీమికమగల విభాగములు - 

(ల 

౦ది, 

' దోపుళ్లు శాంతించక కొన్నాళ్లకు యథావ్రూర్వ శే. జరగసాగెను,. 

సంచి 

గవర్న రుజనర లీజేళమును | 

౫ కేలా 

శ్రన్నులోని భాగముబుగే గణింపంబడుచున్నవి. ఇందలి. ప్రతిభా 

గముననుండియు ఇద్దబు. జెప్యూటీలును, ఒక సెశేటరును పరవేశ 

రునకు పంపంబడుచుందురు. తక్కిన దేశమునం దంతట సెనికపరిపాల 
నము, ఇందుమూలమునససే పృ తిసం వత్సరము త్రక్ళక కమితనుగు (లీ 
వ్యయము భరింపవలసీ వచ్చుచున్నది. 

పూర్వకాలమున రోమనులు దీనిని న్యుమిడియా అను నుండిరి. ఇది 

. వారియధీనమున ముంచియభివృద్ధిన గాంచి బాలకాలమునకు ముందే 
ముఖ్య వ్యాపారము జరగుచుండ-ను, అందు నాలుగింట మూడువంతులు. ట్ర్ వముతీయను స్వీకరించియం ను. క్రీ క్రీశ ఈ9 0 లో .వండలు 

' లనువారు ఈ దేశమును జయించిరీ, శ్రీ ఈ 283 లో శెలిసారియన్ 
( Belisarius ) అనునతే (డు దీనిన బిజం కైనుసా మ్రాజ్యముకొ అకు 6 
గై కొనెను, ఏడవళతాబ్టి మధ్య కాలమున సౌర సెనులు దీనిని గొల్ల 
గొనిరి, తీ చ్ధ ౯3౫లో అరల్బీరాజపు శ్ర లడెన యూ "నె 

ఇబ్బొ జేరి యనునత (డు  అల్టీయర్స్ పట్టణమును గైను, ఆకనివంళను 
వారు ౧౧౦౮ వజకును రాజ్యము చసీరి, ౧౨౬౯ లశ నిది చిన్నచిన్న 

శ్రీ! శ ౧౫-వ శతాబ్దియంచు స్పెయికా 

వెడలగాట్టయుడిన మూరుల్యు యూదులు నీరా జ్యము 

నందు గాంపుర మేర్చజుచుకొనిరి. వారు ఓడదొంగత నముల6 యా 

భించి, యూరోపీయవర్తకమున కపరిమితేమైన నష్టమును కలి 
గించుచుండిరి, సఫర్ డినండు ౧౫౦౯ లో 

నీ దేశమున. జాలభాగము చాక్కమించుకొని వీరిని - శిత్నీంచెను, 

తరువాతే. తుర్కీసరదా రొకం ో డల్టీరియావారీసాయమునకు వచ్చి 
యిాబేశీము. నాక్ష్మమించుకొ నెను; స్పెయికొ వారిని వెడలంగొ ట్రైను, 

స్వల్బకాలములో నే స్పానియార్లు లతేనిని బట్టుకొని. ఊరి 

దీసిరి, అతని. యనంతరమున వచ్చిన యత్ నితమృండు ౧౫౨౦లో ఈ 

బేశముననుండి 

బారం 

స్పెయినురా జయిన 

కాని 

. "జేళమును టర్కీ రాజ్యమున క్"సంగి ఓడవొంగతనములను చాసగ . 

నభివృద్ధిప పటీచెను. చాలకాలము వజికో యూ రోపియనుల వ్యాపా రమున 

కీదొంగతనమాలు మహాభయదాయకము లై యుండెను. థె ంచివారు 

దీనిని లో (బజుచుకిెని ౧౭౧౦ వజకును సానుమా త్ర పాలలుగ నుం 

డిరీ గాని చేశీయుల. దొంగతనముల నరిక ట్రజాలకపోయిరి, ౧౮౧౫౪ లో 

అమెరిక నులు వీరినాయకుని నోడించి 'కేమువ్యాపార ఫ్ర నౌక ఇట్టి 

కొనిరీ, ౧౮౧౬ లో 6 లార్డ్ ఎక్స్మాత్ * 0) అనునత 6డు ఇంగ్లీ షునాకా 

చేనతో. అల్రీయర్భును' ముట్టడించి శాలిచి యచటి క్రైస్ స వె క దీం నంద 

అను విము కుల చేయించెను. అది మొదలుకొని యుదఫు శి దీల నంద 

' అను యూరోపియనుజాతుల నియమముల ననుసరించి యాదరిందు. 
చుండుట శేర్చాటులను గావించుకొనిరి, కాని అల్రీరియనుల దొంగ 

అవశు లె చిట్టచివజకు ఢ్రైంచివారు . కకినపద్ధతులకో దొర(కొనిరి, 

క్ర" భః; ౧౮30 లో క్రైంచివారు ళంం0ల ల మందిగల నేన నీ 

దేశమును జయింపC బంపర, ఆర్టీయర్ఫొ పట్టణము . శీఘ్ర్రముగ' వీరివశ. 

| మయ్యెను అల్సీ రియనునాయకుం డగు 6 డే రాజ్యమును ఫీ న ఫీడిపోవ దేళ్ల 



*రీం 

మరాజక మయ్యెను, ఆసమయమున 6 అబ్జుల్ 'కాదిర్ * అను అరబ్బీ 

(సృముఖుయడు పై "పెకి వచ్చి దేశీయుల సమకూర్చి సె (ఫెంచివారి ఇదురో_ 

చెను. ఇతడు ౧౮౩.౨ లో ఒరానుళలా కాను "సట్టడింప యాను వా 

రీతో ఘోరయాద్ధ మయ్యొను. _ చివరకు ౧౮౩౪ లో ఫ్రెంచివా రిక 

నీతో స సంధిచేసికొని “మస్క_రా అమిర్ * అను వరత లీఫ్ నదికి 

' పడమట నున్న అరబ్ జాతుల నన్నింటిని చాలీంచుట కొప్పుకొని నిరి. 

కాని వెంటే మరల యుద్ధము లారంభము కాంగా జ యాపజయము 

లీరువురకును గలుగుచువ చ్చెను, అందువలనన్కు. ౧౮౩ ౭ లో కాక సె 

మెనుతో పోరాడవలసీవచ్చుటచేతను, తీరమందలికాన్ని పట్ట టణములకు 

దక్క తక్కిన ప డమటిఅల్టీ రియాకంతకు ఊాంచివా రకనిశే. పాలకు 

నిగ స్వేకరించిర. ఫ్రెంచివారుకాకొవై స్పింమెనును జయించి తక్సి క్కినఇలాకా 

నంతనులో (బబుచుకొొను ప పృయత్నములం భుండ అబ్జుల్ కాదిగు యుద్ధ 

సన్నాహములంచేయాచు ౧౮ ౩౮ లో ఆక్షసి సి కమగ ఫ్రెంచియిలాకాలా! 

(ప్రవేశించి దానిని తనవళీము చేసికొన మొదలిడం గా గొంత కాలము 

_ధ్రించిప్ర 
జనరల్ బభూగడ్ (General Bugeaud ) అనునతండయ ఫ్రైంచి 

రిపతుమున గవర్నరు - జనరలుగ ఆ'దేశమునకు వచ్చినది మొదలు 

కొని వ్యవహారములు శంచి వారిపక్షమునకుం దిరుగసాగను. కొన్ని 

"నెలలు పోరాటములు జరగినపిదప ఆసంవతృరాంతమున నే అబ్బుల్ 

కాదెరుయొక్క_ అంతిమదుగర్ద ముగూడ శ ంచివారీవశే మయ్యెను, 

తరువాత్ నితండు మొరాకో" నంటియున్న ప్రైంతమునం దుండి 

లో 
గోలుపోయి మొరాకోలోేనికి పోయెను, 

రెండుపర్యాయములు అన్టీరియామించ 'దండెత్తి రెరండవమాటు 

చ్రైంచివారిని ' శెండుచోట్లు నోడించి పోయి ౧౮౪౪ - నాయటికి 

మొరాకోలో నొకనే నను ప్రోసచే? నెను, బ్యూశేడు స సరిహద్దును దాటి 

ఈతని సేనల నాశనముచేయుషుండ 'నదచేసమయమున ఢ్రైంచివారి నౌకా 

దళములు మొరాకోేశీరపట్టణములమో(ద బాంబులను గురియ సాగినవి, 

ఆకారణమున . మొరాకోచక్రనర్తి. “సంధి 'కొప్పుకొనవలసినవా(డె 

అబ్జుల్ కాదిరునకు' సాయము "శయసండుటటే కాక అతని నెదరింప 

ఫ్రెంచివారి! సాయపడుటకు సమ్మతించెను, ' 'కఈోప్ర కారము సర్వవిధ 

ముల నిస్పహాయులడై తుదకు 'అబ్బుళ్కాదిరు ౧౮౮౪౭ లే చంచ fe 

నారికి లోయుడిపోవ వా రితనిని క దీ ఫ్రాన్ఫునక దీవి కానివోయి 

౬ సంవత్సర ములపా టుంచి తరువాత అల్లీరి యాకు మరలిపో నని 

 యతనిచేత . నొప్పందము చేయించుకొని వదలివై చిర కాని చేశమం 

దింకను అల్ల రులు' జరగుచునేయుం డెను. దకీణమందలి కె లులున్సు 
_అరబ్బులును విదేశీయులు తమమింద' జేయుపరిపాలసవిధానభాక | 

- మును మోయుటకు. సహీంపక పెక్కు_మాలు "లెదురుతిరుగుచువచ్చిరి. 

ఇందువలన 

మున్నగు శే 

సలి్సిర్, కస్రో,బర్డ్, సెంట్ఆర్ నాడ్క్ మెక్ మోహన్ 

పదము నధిష్థిం చిన మెక్ మోహన్ _ఒకగొప్పరాజవి ద్రవము నణలం 

ద్రబలప్ర 

టరీరాజ్య విధానమునకు బవులుగ ఊ _త్తర భాగమున. 

పృభుత్వము నస్థ్రమైపోయినట్లే కన్చించెను, కాని ౧౮౪౧లో 

(క్రుంచివారి నెదిరించెను కాని మబుసటిస సంవత్సరము దానినిగూడ౯ 

అక్కడనుండి. ఇతడు 

నేనాపతులక్షు చక్కని యుద్ధశిక ణము కోలంగు. నవకా 

కము. తు ౧౮౬౯. నందు -ఫెలిస్సిరతరుచాత. గవర్భరుజనరల్ 
యందలి. ఇమాకాకాకీస్రైనము జనసంఖ్య ౮6౨ (౧౯౩౧ ). 

అల్లా-అల్తారుపాడు 

ద్ర్యోక్యను. ఇదేసమయమున య్యాయడవనెపోలీయన్చ కవ రీ ఆల్టీరి ye 
యను సందర్శించి 'బేశీయులకు నిజమైన దుఃఖ కారణములు ' కల 

వనియ్కు ఫ్రైంచిపరిపాలకులు వాని నుపేకీంచి రనియు సరించి 

పరిపాలనవిధానమ6 దచేక పరివ ర్రనములను. గావించెను. కాని ౧౮౭౧ 

వబకు క్రొ శక్ర త్తపోరాటములు కలుగు చునేవచ్చెను.. ఆసంవత్సేరము 

ప్రాంక్ వ ప్రషేయకాయాద్ధమ సంభచించుటచేత, ఆర్లీరియాలో 
వంచి సైనిలయ భావము కాయా తత్పరిపాలనమును. గ్రో, దో నిజేయుటకు 

యత్న ములు జర గాను. కాని యవి సంశ్రూర్ల యుగ నడచి 

వేయంబడినవి, మజటీయు నిన న్నికలహములకును కారణభూత మెన మిలి 

సిరిల్ ప్ర చప్రృళుత్వ 
మేర్పాటు కావింపంబకినది. చేశాటులతో నిండియున ఏ దమీణభాగ 
మం దిప్పటికిని సె సె నిక్మప్కభుత్వ మే కలదు, ౧౮౧ లో శ్రుంచివారు 

ట్యూని స్ నగరమును ముట్ట డింప అస్రరియాపడమటి భాగమున విద్రోహ 
ముత్చన్న మయ్యెను. దీనివలన ంచివారికిం గాని వలస వచ్చి 
నివసించినవి దేశీయులకు గాని అధిక మగునష్ట్య మేమిరక్లు కలుగ లేదు. 
అది మొదలుక్రొ ని సేంటివజకు నచట శాంతయే విరాజిల్లుచున్నది, కాని 

ఫ్రెంచివారి కిదట ప సేనను. నిలీపీ . దానిని. వోషింపవలసీన 
భారముమా త్ర తము తప ప్ప జర్ర నీతో జరగినయుద్ధమునందు 
ఆల్లీ నియనులు చాలసాయెము గావించినం దున ప్రభుత్వమునందు 

క్రొ కా త్సేమార్చు ల నేకములు కలిగను, ౧౯౧౯లో కావిం ప(బడీన 

చట్టము ననుసరించి అల్లీ రీ నను దేశీయుల కందజుకును కొన్ని షరతుల 
మౌన త్ర ఫెంచి పౌరులహక్క్లలు. లఫించినవి " 

అలా — బొంబాయి కొక్లాత్రారొసంస్థానకుందలి యొక 

గ్రామము, “పరుణానదిమాంద నున్నది. జనసంఖ్య లం ఇచ్చట. 
రీవేజాకాబరా అను నుహమదీయులమ సీదును, పిదోబ్యా. ధులాబా, 
అల మ ప్రభు రామలింగ టే వాలయ ములును కలవు. ఆల్లమ ప చుళువు 

 జేవాలయమునకు క్ఞాళం గజేబు మెట్లు కట్రించెనంట! 

౧౮౦౮ నజికును భక్తులు కొందు 'హ్రైణముతోచే సమాధిం జేందు 

“పనిమదుట 

చుండ్డిరయట. రామలింగ దేవాలయము. కొండలా తొలవయిడినది, . 
ళ్ 

అశ్చైక్ళా సర్ చాన్హైన్ 

వ్యవ రాజనీతిజ్ఞు(డు, వండు మొదట రాజ్యమందలి ఆర్థిక 

మ౦ం,తిగను. కకువాత మతీవి ద్యాళాఖలకు శ, 

ఉండెను, ఏస్యసీకములకు నొప్పయుప కార మొనరిం చెను, ఈత శు 

౧౮౧౯ లో. నొకవిద్యావిధానము చేర్పటిచెను, : దాని ననుసరించియే 

ప ప్రష్యాలో నిప్పటికి ని విద్య చెప్పబడుచున్నది. యూరఫుదేశము 
నందలి. "పెక్కు దేశములు దాని నవలంపిం చెను, 

న్. (౧౭౬౮ = ణూకోం) అవవ 

అల్లు రీ — శెల్టూరుజిల్లా శావూరుశాలూకాయందలి. 

ర్రైనుము. జనసంఖ్య ౭౫౧ (0౯3౧). 

© లా రు పా డు యాలు చెల్లూరజిల్లా వెంకటగిరితాలూ కా. 



అల్ప గ్ర గహ 

__ ఆకారము: అంగారక గహ 
ns RS 
అల్ల గ్రహ హాములు గ్రహ 

మునకును బృహస్పతిగ్య, ౫ హూము నకును నడుము చిన్న చిన్నగ, హము 

లసంఖ్య రులు కలవు. వానికి నల్బ్యగ్కహము అని చేరు. ఏనిని ఇంగ్లీ 

షులో' మైనర్ ప్లానెట్బా (Minor Planets) అనియెవరు, సేంటి 

వబికు శా స్త్రష్టాలు రమారమి 4౦0౦ల అల్బ(గ్రృహములం గనుగానిరి, 

మన నవ గృహములతోోం బోల్చిచూ చినయెడల నివి మిక్కిలి చిన్నవి, 
గ్రహ హము. ఏ అన్ని రటిలోను బుధుండు చిన్న వాడు. ఈ గ గ్రహముయొక్క్ల 

వ్యా సము (Diameter y. 9 9౯ ౭౬ 'మెళ్గు పొడువు, అల్ప గృహము 

లలో 'బెద్దదానివ్యాసము' లో౮౫ మైళ్లు, ౨,౮ మెళ్లు వ్యాసముగలవి 

"కులు కలవు. ౧౯౦౦ ల "సంవత్సరమున డాక్ట్రరు కలరు అను 

య్ 9 ళీ డ్రి ల re జో జ్యాతిపీకునిచేం గనిపట్టంబడిన యల్బ గృహముయొక్క_ వ్యాసము 

_ ౫౫౦ గజములు పొడువు! ఇదివణికుం -గానిపించిన యేడునందల 

యల్ప గృహముల నన్నింటిని. గలిపి యొకముద్ద పెసినయెడల 'నాముద్ద 

మనభూగోశమునకన్న నిరువదిరెట్లు చిన్నదిగ నుండును ! 

గ క్రనుంొనినవిధము :__ పందొమిదవళ తొబ్టి యూరంభమువజకును 

ఈయల్బ గ గ హములున్న సమాభారము శాయ్రజ్ఞా 'లెటులచేయెటుళరు. 

కాని అంగారకునకును బృహస్పతికిని నడుమ ముప్పది నాల్లుకోట్ల పదు 

చేనులకులమెళ్లే . యంతర మున్నందున్న నీగొప్పయంతరములో నొక 

గ్రహము: తప్పక యుండవచ్చు నని ద్యాతిపికు లాకాశమున చెతకC 

జొచ్చిరి. ఇటలీదేశజుం డయిన పీయజ్జి యను జ్యోతిషికునకు ౧౯-వ 

శతాబ్ది ప్రారంభదినమున ((.౧-వ జనవరి ౧౮౦౧) ఒక యల్ప 

గృహము కానవచ్చెను. దీనికి నేరిస్ (6669) అని" నామకరణము 

చేసిరి, ఇట్లే -శంటివజకును రమారమి 200 ల అల్బ గృహములు కాన 

_ వచ్చినవి; ఇ. వన్నియు పెద్ద గృహములవలె చే సూర్యునిచుట్టును తిరుగు 

చుండును. అన్నియా గార బృపాస్ప కులకు నడుమనుండు ఆకాళీ 

మునం దున్నవి. ప్ర ప్రతి సంవత్సర మునను క్రొ కొత్తవి కానవచ్చుచున్న వి, 

వీని యత్స త్తి తె ఇట్లు వందలకొల+ది యత్యల్ప గృహములు 

కుజపృపోస్పకతుల మధ్య చెట్లు 'ఫుట్టినవో 4 ళ్ అన్న పృశ్శృక్రుః బలువురు 

షేబుబిధముల జవాబు చెప్పెదరు... పూర్వ -హొకప స్సు డివి: ల యర్మియాం 

గలసి. యొక పెద్ద గృహముగ నుండె ననియ్మా పె" మటియొక 

నోళ్రము. పడుటవలననో. నుటిరకేంే క కువుచేతనో యది. "పగిలి శేకల 

ము ె' శై యన్ఫి యల్బ్ప గృహము టై లైయుండు ననియు కొందజు శాహ్ర్రజ్ఞుల 

యభి ప్రాయము, 

చదువరు లల్బ గ్రహములకు “లఘుగ్క హములకును, ఉప 

గ్రహములకును గలభేదమును. 'చెలీసికొనవ లెను, తొమ్మిది అసలు 

గృహములలో బుధళు క్ర భూకుజులకు లఘుగ్క గ హాము లనియయు నితర 

లనియు( చళ్ల. 

గొంచెము చిన్నవి. 'కౌంజెమ. "పెద్దవి యని యర్థము. ఒక్కడ హము 

టై హములకు గురు గ హము' ఆకారమునందు. 

బు చుట్టును. తిరుగు మజియొకగ్ర, హమున కుష్టగ,హ మని చేరు, 
గ్ర 

హములు- అల్బాన్నో 

yp: 

| కీఈగ 

అల్బొఅర్ స్హ క (౧౦౨౯ - ౧౦౭౨) _ పెరీషియా. 

దేశపు సులాను, ముస్లి ముమతము నవలంబించి మహమ్మదు నామమును 
ధరించెను, శెప్పడోసీయా, ఆరీ ర్మీనియాా జార్జి ర్భీ యారాజ్య ములను 
జయిం చెను, రోమనుచక్క వర్తి రొమేనస్ నుకూడ జయించెను, తన 
పూర్వుల నివాసస్థలమయిన శుర్కీస్తానమును జయింపంబోయినప్పుడు 
కైదీగం బట్టువడిన యొక దుశ్తాధ్యమని చేత వధింప(బడెను, 

అల్ఫోఅశాబీ (క్ర, వ, ౯౦౦ - ౯౫౦ ) — అరవ్బీ 
త్ర తత్త్వవేత్త త, తనకాలమందలి కౌ మును లన్నిటిని జేర్చ యీత. డక 

విజ్ఞాన సర్వస్వమును రచించే చెను. ఇతండు బాగ్దాద్, డెనూస్ కస్ 

ఇములందు నివ సించుచుం"డెను, ఈళ. డరిస్టైటల్భాగ గ్రంథముల నంట 
వారికి చేళ్చెను, 

అల్ఫాన్నో (౧౮౫౭ లా ౧౮౮౫0). — ఇతనిని ౧౨-వ 

అల్ఫాన్ఫో అందురు. ఇతండు. ఇతడు 

౧౮౫౭ లే జన్మించెను, తేల్చి ఇసాబెల్లా* ఆమెను దేశముననుండి 

వెడలంగాట్టిరి, అప్పుడు చిన్న వాండైన అల్భాన్నోగూడ ఆమెవెంట 

స్పెయిన్ దేశపు రాజు, 

వెళ్లను, ౭కే ఈతనిని రాజుగ సెన్నుకొనిరి, 'ఈళండు 

మిక్కిలి 'తెలీవిగతీగ రాజ్యపాలనము చేసెను, న 

అల్భాన్సో ( ఆరగాన్ ) అలా "స్పెయిన్ దేశమునందు 

స్రూర్యము విడి ప్కృభుత్వముగా నుండిన ఆరగాకా అనురాజ్యమును 

అల్భాన్నో అను పేరుగల అయిదుసరురాజులు పాలించిరి, 'వారీటో 

నిద్దజు ముఖ్యులు : — 

౧. ఈ “పేరోగలవారిలో సొడటివానికీ (6. స్క ౧౧౦౪ 

- ౧౧౩౦౮) విజయు6 (The Victorious y డను బికుద ముం డెను, 

ఇతడు స్పెయికా దేశ జా లైన మూరులు అనంబడు మహమ్మదీయ 

లతోల బోరాడి వారిని. సెక్కు_ ప రా్య్యయములు పరాభవించి 

శారగోస్కా శురాగోసాొ అనువానిని స్వాధీనపటుచుకి'ెను, ఈతడు 
౨౯ యుద్ధములలో విజయి యయ్యెను, 

౨. ఈత(డు (౧౪౧౬ - ౧౪౫౮ ఈ పేరుగల ౫ వ యతండు. 

శ్రీః శ ౧౩౮౫ లో జన్మించెను, ఈతనికి “ ఉదారుండు అన్న 

బిరుదు గలదు. ఇతనితం డ్రి డ్ ఫర్థి నెండు, ౧౪౧౬ లో రాజ్యమునకు. 

వచ్చెను. ఇతడు అరగక, సిసిలీ, ీవిల్చు అను మూండురాజ్య 

నములపె సృ భుత్వము . చేసెను. ఇతడు విజ్ఞానవంతు(డు, విద్యా 

వ్రియడు విద్వర్చక, పాతి, విజ్ఞానపునరుజ్జి వనమని (Renaissance) 
యూరోపు దేశచరి త, లో పృఖ్యాతిం జెందినయుగమునందు. విద్యా 

భెవృద్ది జేసిన. రాజాలలో నితం డొకండు. కాన్ సె స్రెంటినో వీల్. పట్టణ 

మును తురుష్కులు పట్టుకొనినతరువాత నచ్చటనుండి. పాటీపోయిన 
పండితవర్యుల కీ! కీత్రం డా ఫ్ శ్రీయ మిచ్చెను. 

అ లా నో ( (పోర్చుగల్ ) ఆ పోర్చుగల్ దేశమున నీ నీ 

చేరుగలరాజు లాజుగురు రాజ్య మేలిరి,. or 



శె 
త 

ర. 

ళల 

౧. ఇరు (౧౦౯౪ = ౧౧౮౫ ) అంతవజకు లియాన్ రాజ్య | 
మునకు లోయుడియున్న పోర్చుగల్ ను స్వతంత్రముగం జేసెను, గొప్ప 
యోద్ధ. ఆజానుబాహుశరీరము గలవాండు. . 
మూరులతో + బోరాడి ఖ్యాతి వడ సెను. 

—_—ె 

౨ ఇతయ (౧౧౮౫ ౧౨౨౩ వ మతగురువులయథి కారమును 
తగ్గించుటకు (ప సృయత్ని ౦చెను, అందుచే నితనిని చెలీవేసిరి 

3. ఇతండు (౧౨౧౦ 02) 'తనకాలమును చాలవజక్రు ' 

మూారులతో యుద్ధము చేయుటలో. గడసపె 

ర, ఇతడు (౧౨౯౦ - ౧౩౫౭) శని రౌజాలతో న, 

_"మూరులతోను పోరాడుటయందు తనకాలమును చాలవజకు గడె 
ఇళ నికుమారు(డైన పేటరునకును, ఇత్నికిని గృహకలహాము స సంధవించెను 

“2 ఇతండు (౧౪౩౨ - ౧ర౮౧) = ఆఫీ 

రాజ్యముమిాందికి దం డెత్తి తి వెనలినందున నీతనికి- ఈం ఫి 

బిరుదు వచ్చెను, 
పే 

క అ కండు Cows? - ౧౬౭౫) దుర్తార్డుం 

పట్టణములో కాలము నడప ౧౬౩౫ లో మరణించు, 
వ 

బ్ . 
_ అల్ఫాన్నో (లియాన్ ) __ 

ముల పె లు అళ్ళాన్నో అను పే పేడుగల్హమాహలు ౧౧ సరు రాజ్యము వేసిరి 

౧, Cy వవదెజోయ ుద్దజునుగుటిం చి విశే మేమియు తెలియదు 

దృభుత్వకాలము క్రీ శ్ర స 
(డు దుండే ననిమా శ్ ము తెలియుచున్నది 

దె 

3 'ర 2 తరువాత ముస్టరు అల్ళాన్నోలు' Tee ౧౦ ౯౮ 

'దేశముమోంది ఆజ్ఞ క్రీవచ్చిన మూరు. కాలమునందు ఫొాలనము6 జేసిరి, 

లను మహమదీయులతో. వీరికాలమున( బోరాట మారంభ మయ్యెను. 

౬ ఇతండు (౧౦౬౫ ౧౧౮౯) 'మోరుల ' చెదిరించుటలో 

_నాయకుండుగ నుండెను, స్పెయిన్ దేశేజాలను పోప్రునకు పూరీ రిగ లంబ 

డునటులు వేసెను, 

౭, ఇతని (౧౧౨౬ - ౧౧౫౭) కభయమతముల ప్రజల. రా. 

త్రై స్తవులగోపాటు మూరు లనుమహన్హుదీయు జన్నబిరు: దుం డెను. 

లనునాడ న్యాయము? బరిపాలీం చేను, 

రా ఈత (౧౧౫౮ - ౧౨౧౪) డింగ్లాండురాకైన ౨-వ 

దం'జెక్తుటన 

_స్తవరాజులకూటము (Coali యవ) నకు నాయకుడుగ 

| “మండి మూరులం బూ గం బకాభవించెను. 

హె నీ ఛ్ర్కీకొమా లెను. వివాహమా డెను, 

'శకమైన 3 
(కా 

మూరులపపె 

"పెక్కు యుద్ధములలో 

కాలోని మూరల 

"శల 9 
శీనో అన్న 

Re డనటచే 

స్పెయిన్ోజేశయనందు 

ఫూర్వమ స్వతంత్ర, ములుగ నుండిన లియాన్. కేసి లే అనరా 

2 3౯ _ - రారో వజకును "జరగిన 

'న్ఫెయిన్ వారికి ఫ్రైన్ఫువారి నాగరకత చేచ్చెను. 

యూరులతిరుగ(బాటు 

: నభ లంగొట్టం ట్రైయత్నించుచుండం6 జంపంబడియెను,.. . 

( 

రీకరింపయుెను (౧5౮౯). 

-ఈకండు శనవేధలాననుసరిం చి 

_అల్ఫాన్నో -అల్బుమజార్ 

౯ ఈతని (౧౧౮౮ - ౧౨౩ ౦) వివాహమునుగుటించి పోళ్ర 
నకును ఇతేనికిని వివాదము గలీను, 

_ ౧౦. ఇతండు (౧౨౫౨ - '౧౨౮రీ ) విద్యాపంతుండు, బృహ 

స్పతి ( The wise ) అన్న బికుదు గాం చెను. జోోతిశ్మాస్ర్రమందలీ 

గణితస్కంధము నభివృద్ధించేయుటకు సాయము చేసేను. తనసర దొర 
లతో "పెక్కు త గాదాలు పెట్టుకొ నెను. జర్మనుసా ర్రూజ్యము సంపా 
దింపవలయునని యత్ని ంచుటకు భనముగావలసివచ్చి ప్ర ప, జలపె నెక్కు 

వగ పన్నులు విధించెను. అందుచే లోకద్వేనమూను స సంపాొదిం చెను, 

౧౧. ఇతండు (౧౩ ౧౨ - ౧౩౫౦) తిరుగంచాటు. చేసిన 

సరదారులను కఠినముగ శిక్నీంచెను, ఆఫీ, కా దేశయుననుండి వచ్చిన 
మూరుల చివరదాడి నో డించెను, 

అల్బ కేనియన్ (౮౫౦ = ౯౨౯) _- ఇతని వర్ల 

మెన నామము. మహముద్ ' బెన్ చెబిరి అఆల్్బశాని. అశేబియా 

బేశజుండు. ద్యోతిళ్నాస్ర్రుచేత్త, మెసపాశేమియా 'జేశమునందలి' 

| అరక్చె యనుస్థలమున నీత (డు నకు శ్రాదులవేఫ కను౦ గొని - జ్యోతి 

శ్యాస్త్రమునందు శ్రొత్తపరికోధనలను. న్ సెను. టాలెమోబే రచింప 
బడిన గే పాపథకమాలా దృక్ ప్రృత్యయమునకు వచ్చుట లే దని 

శ్రొత్సోపథకము లేర్చటేెను, ఈశని 

మతమున అయనమునకు ౬౬ సంవత్సరములలో జక్క అంశము గతి 

కలదు 3 పరమ క్రాంతి ౨౩°3౫, సాయననూరో్యోచ్చము ౮౨౧౭. 
ఈత డు సాయనసంవత్సర పుమితి 3 ౬౫|| దినములు ఎగ గంటలు రోజ 
నిమినములు . ౨౯౮ సెకనులు అని నిశ్చీయిం వెను, ఇది నిజమైనమితి 
కం ఈ ౨ నిమిమములు ౨౬ "సెకనులుమా త్రము తక్కు_వగ నున్నది, 

ఇత (డు గొప్ప గణత జ్ఞు (డు, ీకోణమితి (Trigonometry లో 
నూత నాంశములను నసంనానిను జౌ్య్యెతిపవినయ మై పెక్కు గృంథ 

వా ములను వ్రాసెను, వానిని ౧౨-వ కతాబ్దివాల-డెన సేటో టిబర్టి నస్ 
_అనునతండు ల్యాటిన్ భావలోనికి భాషుంతరీకరించెను. 

అల్బికూని (శీ రాం ౯2కి - (౧౦౪౯) - న . ఇతని 

సంపూర్ణ నామము: అబూ, హోకా మహముద్. పిన్ అవామ్మద్... అల్ 
వితానం గడీ మవామ్మదునాస్టానవిద్యాం స సుండు,. జాతకస స్కంధమందు 
మిక్కి తీ పృ పృజ్ఞ కలవాండంట, శేఖాగణితము, తర్కము. అనుశ్నాస్త్ర 
ములందధును. మక్కలి ఖ్యాతి చెంచెను, ఇతండు. "పెక్కు దేథములు 
చూచుటయీకాక పాందూ దేశేమునకు వచ్చి ఎన్నియో వత్సర ములవజకు 

నిచ్చట నుండి యేక ళా్యస్త్రముల నభ్యసించెను, “శాఖ్ _ఉ్రల్_ 
హీంద్ ) అను హీంమాదేశచరి క్ర గ గ్రంథము చా చెను, పెక్కు స్రీ గ్ కు 
గ్రంథములను భహోంకరీకరించెను. అఫ్ గాసస్తానమన ౧౦కోర లా 
చనిపోయెను, " . 

అల్ఫ్భుమ జార్ (౯0౫- ౮౮) y-— విఖ్యాతి శ 'ఛెందిన 
| అరవ్బీజ్యోతిర్విదుండు. ఇతన్నిగృ ంథములం ర్యాటిక౯ాలోనికి భాపాంత 



అల్బూక ర్కు-- అల్మొ డా 

అలూ్బూకరు;, అల్నాన్నోడి (క్ర శే ౧౮౩ = 
౧౫౧౫) ఆజం పోర్చుగీసు వై సురాయి, ౧కు వ సంవత్సర 

మున. లిస్పకొదగ్గజ నున్న అ లెన్టాం డి డ్రియాయందు జన్మించెను. అయి 

దవ అల్ఫాన్ఫోకొలువున విద్య గజ చేసు, ౧౫౦3 లో మొట్టమొదటి 
మా టీత(డు ప్రాగ్గేశములకు నాకాయా ఈ, కావించెను ; సడ్ొవరోప్ప 
అగ్ర, మును జుష్టేవ్చి హిందూ దేశమునకు? జేరుకొ నెను, హిందూచేశ 

మందలి కొ-చ్చినునందు 6 పోర్చుగ్ సువారికోట * కట్టుకొనుటకు ఆ 
బేశప్రురాజునంగీకారమును బడెసేను.' (౧౫౦౯-వ జూలై మాసమున 
మరల పోర్చుగలు దేశమునకు. బోయెను. ౧౫౦౬ లా ట్రిప్రడకున్ల 
యాధిపత్యమున కుందూ దేశమునకు బయలుచేలీన ౧౬ నొకలదళనున 

'అయిదునొకల కితనికి నాయకత్వ మొసంగ(బడినది. ఆ ఫ్రీ కాతూర్చు 

తీరమున అరబ్బులనగరములపపె నె_తి వెళ్లి పెక్కపోరాటములు జర 

పినపిదప అల్బూకర్కు. డ కున్లనుండి "విడిపోయి, 'పారసీకసిం ంభుశాఖ 
యందలి ఆర్య జ్ దీవిని ౧౦౭ లో వశపటుచుకో చెను, - ఈదీవి యాః 

"కాలమున ప్యీకీవ ర్రకమానకు ప్ర పృథా ధానమయిన స్థానములలో నొకటి, 

కాని యది కోల6దికాల మే యతనివశమున నుండెను. 

ము టి యొ క 

మూడు పడవలను 

జేర్చి తన నౌకలను 

వదె చేసి 

కలా ౧4౦౮ -వ 

సంవత్సరాం త మున. 

మలచారుతీరమును 

జేశను ౧౫౧౦ -వ 

సంపత్నీరము జనవరి 

“నెలలో కళ్ళి కోటను. 

ముట్టడించెను గాన్వి. 
నగ లేదు, ' పీదప 

నతడు గోవాను వళ ' 

పజుచుకొ నెను; 

అల్నూ 

అటుపిమట ' మలా మి 

కాసె చె త్రివిళ్శి, 

త్మీవృముగంబోరాడిన అ ౨ లూ క. పు 

'యనంతరమున విజయమును బడ నెను. . 
జారు దేశమునకు మరలిపోయొను.. తనవిజయము లన్నిట్రియందును కొల్ల 

గొన్న ధనముతో నితండు “పోర్ డిలామార్? అను నౌకమీ(ద వచ్చు 

.చుండణా. అది పగిలిపోయినది.. తుద కతంజే, ప్రాణములతో దప్పించు : 

కొనుట, కష్ట మయ్యెను. రాకపోకలకును, ' వ.ర్హకమునకును 'ఎజ్జిసము.. 

మ కు ప్రత్యేక మొక్కలపోర్చుగీసువారి యధీనమునందే యుండు, 
హం వశఫటుచుక్తె నవలసిన. దని పోరు గలు బేశపురాజు నాజ్ఞ , 

| తాలూకాలోని జమాకాదారీ, గా మము. 

| (0౯౩౦). 

౧ిరాకక ) _ — _ న్వీఢన్ దేశజాండు.. 

] నాటకములు 

పాదకములయిన పెక్కు గ్రంథములును 

౧౫౧౨ లో నితండు మల 

సర 3 

| ననుసరించి అల్బూకర్కుు తతృము ద్రాథిముఖముగ దండయాత్ర, నడపి 
౧౪౧౩౨ లో. ఏడెనునగరమును ముట్టడించెను, కాని యత నకి చరా 

జయము కలీ”గను, ౧౧౫ లో అల్బూకర్కు ఆర్మ జుదీవిపయి నెత్తి 

వెళ్ళి మరల దానిని వశపజుదుకొ నెను. అప్పటనుండి యాదీవి 
౧౬౨౨ వణుకును పోర్పుగీసువారి యధీనమునంబే యుండెను, పోర్చు 

గల్లురా జుకొలువున 'ఆల్భాకర్కునకు శత్రువు లనేకు లుండిరి. చారి 

కుట్ర, లవలన నతడు పద్య, ముం దయ్యోను.. ఆర్య జాను జయించి 

యతేండు నోవానా కా శ్ర యస్థాన మనం బృువేశించునప్పటికి, నత నికి 

బదులుగ నశనిశ త్తు తు వయిన సోశెజు నత నిస్థానమున నియమించినట్లు 

పోర్చుగల్లురాజునోద్దనుండి వచ్చిన యు శ్రమను లతని కందినవి. 

అతడు ౧్మ౧౫-వ సంవక్సరము డిసెంబరు ౧౬-వ తేదిని సము 

ద్రముమోంద నుండంగే చనిపోయెను, చనిపోవుటకు ముం దతండు 

తన ప పవ ర్తనయం 'చెట్టిలోపమును శే దనియు, తన కన్య్యాయము' జర 

గిన యు తెలుపుకొ నుచు రాజున కొక టేఖు చ్రాసీ, యందు తనకు 

రావలసిన గౌర వసమ్థానములను డనకుమారున కర్సోట న్య్యాయ్య మని 

విన్న వించుక్రొ నెను, . 'అతనిశరీరమను గోవాయందు సమాధి కావిం-చిరి 

అల్భ నో ) (౧౪౭౫ - ౧౫౩౮) — "స్పెయిను దేశజుండు. 

అమెరికాలోని "పెరూ చిల్లీ మొదలయిన దేశములను సాధించుటలాో 
పిజ్ఞారో అనునాతనికీ సాయపడెను, కాని తుద కాతనితోం బోరాడి 

యాడి ఊరితీయయిడెను.. 

అల్లాజిపే పెరు ___ -. విశాఖపట్టింమజిల్లా  వీప్రరుప ల్లి 

. Xe 

“అల్ల్శ్విక్ట్, " కారల్ జో నన్ లడ్ విగ్ (౧౭౯౩ _ 

గ్రంథకర్త ర, ఇతడు వలా 

వై వశకాక్యమలు. క త్త శ్త నీతి, ఛావ్మ విద్యా ప్ర, 

వ్రాసెను, 

అ ల్బెయి డా. గ్యాశట్: (62౭౯౯ = గూవోక్స ఇ 
పోద్చగల్ “చేళజాండు,' కవి ' నాటకళ రః 'రాజ్యకం, త్ర శ్రజ్లాండు. 

ఈత నిచే. రచింపయుడిన “నాటకములలోల గొన్ని. 'ఆధునికపోర్చుగ్స్స్. 

] నాటక నాజ్బ యమయునం. దు త్తమెాత్తనుము' లని. 'యెంచబడుచున్న వి. 
ఆటో డి జల్ వీసెంళే అనునది" పోర్చుగల్. దేశమునందలి ' జూత్రీయ 
నాటకములలో... శ్రేస్టమైనదెగ పరిగణీంపలుడురున్న ది చేళమండలి 
రాజకీ యాందోళ నకుల భే లహాడ నీతడు. శద వహీంచెన, 

ఆధి 

"అ ల్లో డా సంయు కృప్రాంతమందలి. అల్లోడాజిల్లా 

ముఖ్యవట్టణమ, 'సము ద ద్రవ్రమట్టమనట్ ౨6 ర౯ాకో అడుగుల యెత్తునం 

బర్వశ శిఖరమున శున్నదు జనసంఖ్య ర్యా 3౫౯ (౧౯౨౧). క్రీం er 
౧౭౪ రీ-వ సంవత్సరమున దీనిని మొట్ట మొదటి రోహీల్లాలు ముస్టడించి 
దోచుకొనిరి,'' కాని కాలికాలమన'ే అల్లో జా ప్రాంత మనం గల 



సలల అల్యాభాదో 

దారి ద ద్ర శ్ర్రమమూలమునను వాళలెవరణము. సరిపడకపోవుటచేత ను 

అచ్చే పృ జులు నురణించిరి, శ్ శే ౧౮౧౫ -వ 'సంవత్సేరమున 

జరిన సా స్థా యుద్ధములో (ఈడ నీనగరము ప్రాముఖ్యము వహించెను. 

తుదకు ఏక శ్రీలు ౨౬-వ 'తేదీనాండు గొప్పయుద్ధము జరగినతరువాతే 

అల్లో డా "యాంగ్లేయుల యధీన మెనది. అల్లో! డాజిల్లా వైశాల్యము 

౫, 3౮౯ చ, మెళ్లు. జనసంఖ్య M33 033 వె౮ా (౧౯౨౧). 

a గ 
అ ల్యాచాద్, ఎ గంజూంజిల్లా ఛత్ర పురం లూకా 

లోని శ్రానుము. జనసంఖ్య ౧౩౨౭ 2 (౧౯౩౧). 

అల్యూమి నా — ఇది యొకు అల్యూమిని 

యము ధాతువుయొక్క అమ్హుజీదము (Oxide ), ప్రక ఫలీకావస్థయం 

' దిది కరువింద (Corundum y మనియు, స్యాటిః _దశయందు 

( Crystal form) కెంపు ( Ruby ఏ లేక నీల ( 5291116 ఏ)మనియు, 

అష్ట్రవిధసృటి కాళక్ళతులకం శె భిన్న మైనన్టీతియందు కురువింద వికార 

(EmరE౭గy ) మనియు పీలువంబకంచుండును. గట్టితనమందు వజృము 

నకం దరువాత దీనిని మించినది లేదు. కావున _ అద్దములను గోయుట 

కిది బాగుగ నుపయోగపడుచుండును. శై లీతము( 511102 )తోం 
గలసి ,ప,పంచమునం దంతట విస్తారముగ వ్యాపించియుండు పచార 

౮ థి 
"ములలో" నిచియు నొకటి. నల్ల తాయి (Granite ), నాపజాయి 

(2129500060. పలకణాయి (Slate stone) లోనుగాగల శిల 

లలో నిది అమిత ముగ వ్యాపించి ముండును. పింగాణీ లేగడయందు 

'సగముకం కు నెక్కు._వ భాగము ఈ అల్యూమిశాకు చెందియుండుట 

చేత. అఆశేగడ కంతేటి సక స్తగుణధర్హ్మః ములు కలుగుటక్రుల గారణ 

"మైనది, 

ఆల్యూమినాయ్య. ఉజ్జముయామ్లు జిదము (Hydroxide ను 

వసస స్పతివర్లవ ములతో. ( Vegetable colours). గలసీ “ లేకులు” 

(Lakes) అని పిలువయుకునీళ్ల లో, కరగని సమేలన ములు (య. 

8014016 Compounds ఏక ీ ర్చడు సణధర్త ములు ౫లీగియుండు - 

_ట్రంజేసి అద్దక మునందును కాలిక్రోము దృ ఇమందును వర్గోపాధుల గ 

(Mordants ) వాడయబడుచుండును, "పన యుపాధుల సాయముతో 
పటికప్తు (Nitrogen, Oxides తో నత్రికాన్లుకును దించుకొని. అల్యూమి 

వేయంబడురంగులు చెలీసీ పోక స్థిరముగ నిలచియుండును. 

ద్రావణమునందు (Alum solition ) ఎమ్మోనియాను గలుపుటవలన 

ఉజ్ఞమయామ్థుజిదము ( Hydroxide) తెలుపురంసతో నడుగునకు 

దగును. ఆదిగినదాని నెండంబెట్టుట చేతగాని వేండి చేయుట చేత. గాని 
| ( Hagland y 

| మను చేటొక పద్ధతి కలదు.' లో హోమ్లుజిదము (1101 03146) శౌలి 
తేమ లోనగు " “బశీజై టునందలి. మలినములను'' 'జేట్లుచేయుటమాందశ్నే 
ఇది యాభార పడియున్న ది, 'అందునిమి తేమ బో_జైటును' విద్యుత్తు 

| బట్టీలో కర్చనముద్వారా సంస్కరించి, ౧ తేక ౨౦ పాళ్ల గంధ 

కిదమును గలిగియుండునులి నయా క్ర కృమెన.. సాతువు, న నుళ్చే త్రిచేయుదురు. 

| ఈగంధకిద్య . అమజిధధాతుమా లీన నము: ద్ర  నుడికించి అల్యూమినాను చీయాటక వీలగు ఆర్ష పద్ధతి (We | నిని జల్గార్భంశాల గట్టిన గడ్డను. Pan నీటిలోం గలవి 

యందలి ఉజ్జనమును (Hydrojen) వేజు చేయవచ్చును... 

అల్యూమి'నాను శుహ్కు_విధానమున (Dry Process) తయా 

రుచేయుటకుంగాను నూటీంట మూండుపాళ్ల కం కెలహాడ తక్కువశై లీ 

తమును గలిగియుండు బోచై టును' (Bauxite) సోడాసహిత ముగ 

పట్టీలో. వేయించి అనంతరము నీటిద్వారా పిండుటవలన (Leaching) 

సోడీయముసృటితము వచ్చును: కాస్ట్రీ కొసోడా ద్రావణముతోబోడైటు 

“ళు * 
[a 

- అల్యూమినా 

Process) యొకటి; కలభు.. ఈరెండువిధముల నేర్పడు (ద్రావణముల 

నుండి రెండుఖిన్నమార్షముల అల్యూమి నాను గీయవచ్చును, . అందొక 

విశ మెట్లన్న కర్చనద్వ్యృన్హుజిదపు గా సును (Carbon dioxide gas ) 

ద్రావణమునందు ఫ్రూరించుటవలన ఉ జ్ఞమంయాన్లుజిదము (Hydroxide) 

తమన? జేరుకొనును, రెండవపద్ధతి “ననుసరించి ఆ ద్రావణము నించుక 

జలమిలితము ( Dilute గావించి ఉజ్జమయలఅల్యూమినాను కొంచెము 

గలిపి కలయం బెట్టినయెడల ద్రావణమంనలి చాలభాగ మల్యూూమినా 

అడుగునంబేరుకొన మింద నొక దృవము నిలిచిపోవును,  ఆదృవము 

నివిస్థ మె ( Concentrated ) మరల బోజైటును గృనింపయలుగును, 

వేలొండువిధానమున బో జైటుు కర్చనము (బొగ్గు) నత్మజనములను 

౧౭-౧౮ వందల డి గీ గలవే (డిమిలోే అంకఃప్రత్మిక్తి యలహ ( Inter: 

reactions ) సతిచేస తన్లూలమున నుత్సన్న్య మగు. సృటనత్ర, త,జిదము 

( Aluminium Nitride ) నందు సోడియం ఉఊజ్జ్ఞమయామ్లుజిదము 

(Sodium Hydroxide ను గలిపినయెడల సోడియము స్ఫటితను 

(Sodium Aluminate ) వెలువడును, ఈసందర బమున ఎమ్మోనియా 

అపృ్యయత్న ముగ ఉపఫలము (By-product ఎగ లఫ్ంచును. ,.ఈ 

సోడియము సృటితముననుండి అల్యూమి నా తత్ కుణ ముక్సన్న'మై 

అల్య్యూమినియము ధాతూత్చి తీనిమి త్తే త్తము విద్యుద్వెకృతి నొందుటకు 

సర్వథా యోగ్య మె యుండును, 

బోజై టునుండి అల్యూమి నాను వికీయాటకుంగాను! బేటొక 

వి ఫమగు పద్దితి నాశ్వే దేశమున వాడుకలో నున్నది... నూథీంట 3౦ 

పాళ్ళ నృ తి కాన్గు ద్రావణము (1016 Acid Solution )ద్వారా. 

| బోజైటును నిష్కాసన మొనరించుట. ( Le26hing )జే ఆ దావణము 
అందలి సృటనమును ఖ(రికము (Calcium )ను లోహములో ని. కొ 0త 

భాగమును కరణించుకొని మిగత లోసామును శె లితేయును 

వేయును? కరలనిప దార్థములను 'వేజు బు చేస్తీ 

వడలి 

చద్రావణమునందలి లోహ 

మును సైతము విడదీసి ఎండంబెట్టంగా. జిలినహనిని _అందు6గల సృృట 

కరము. ప (Aluminium Salty విడివడుట శెంత కేడి కావలయునో 

అంతరే వేండికావించి.. ఆసందర్శమున చెలు వడునత్ర జన , అమ్లజాదముల 

| నాను ధాతూక్ళశ్తి తినిమి త్రయు సంగ హపబుచుకొందురు, 
లీ 

శుద్ధమైన శృటాస్టుకిదరును దీయుటకు . ' 6 హాగొలాండ్ 
విద్యుదున్ల విధాన Electro_thermic process ) 

పమున నుండును, " 



సగ ౮-౬ డఉ్నాఅ=్స్ఫ్భ (అత) L336 A(AlH, + 
630=241(0%) - 3H 25 )లక్కింద వేలుచేయుదుకు, ఇందలి 
ఉజ్ఞనగంధకిదము ( Hydrogen Sulphide y బోజై టును గంధకీకృత ములు, వానిలో నూటిలో ౧౩ పాళ్లు సృటము (Aluminium 9 
ముం గావిం చుటకు౭శాని లేక కాజ్ ప పద్ధతి (Claus process) నను | 

సరించి గంధకము చేయుటకు గాని డఫ మయోగప డును, 

బో జై టును నుద్దిచేసి సృటాన్లుజివ ముక్చన్నము చేయబడును, ఈ 

వసరమున ముతక ఇనుము ఉపఫలముగ. లభించును, 

శేగడ (0127), అలూవైటు ( AlUnite ల నుండియు మటి 
యొకవిధానమున నీధాతు మూలమును దీయవచ్చును. రేగడను కాల్చీ 
దానిని గంఛకాన్లు మేలనమున గంసకిత్ ముగ మార్చి దానిని ఎమ్రోనియా 

గంధకిత మేలన మున ఎమ్మాని యాపటిక క్రింద పరివర్హిత ముంజేసి దానిని | 

౭౫ శతొంకీ అంశముల ( Centigrade degrees y వేడిమి యందు 

వ్ (1107) నుండు ఎమోనియా గా సుద్యారా సృటడజ్ఞకుయాన్లు 

జిదము (Aluminum Hydroxide ) పమోనియముగంధకితముగను 

మందు. తరువాత ఉ జ్ఞమయాహ్లుణిదమును గాల్చీ అల్యూమినాను 

దీయుదురు 

అల్యూమీనియను _— 

క్త (Metallic Element), లోహము... అల్యూమిని 
యము గలసీన గంధకితము ( Mixed Sulphates of Iron & 

Aluminium ఏ) లని చస్తులేము తలంప6ంబడుచున్న కొన్నిమోరము 

( 52169 )లను ప్రా-చీనకాలమున రోమనులు అల్యూమెక- (Alumen) 

అనుపేరుతో. బిలుచుచువచ్చిరి. ఈకార ములు మళ్యధ రాసము ద్ర, ద 

తీరములందలి అగ్ని పర్వతమయములై న జి జిల్లాలలో దొరకుచుండెడివి, | 

 బోకైటుగనులు గలవు. ఆనే శ్రే లియాఖండమలోని విక్ట్రీరీయాప్రాంతే 
వారు దీనిని అద్దక ఫుంబనులందును జౌమధములందును వాడుకొనుచుండు | 

' మందలి న ర్క కోకాగనులందు తంట ౨ మొదలు ౫౯ పాళ్లవం గో వణుకు 

| అల్యూమినా పచార్థమ గలదు, 

వాగు, ఇట్టినే యశసనగుణధర్మములనుగలిగయుండు మోరమును. గంధ 
కాన్ల ప్రయోగ యున 'రేగడమట్రినుండియా( దీయవచ్చునని ౧౮-వ 

కళతాబ్టియందు కనుంగానంబడినది. 

మవ ఆంగ్లేయులు, అ మెరకనుల- -ఈభస్త మునకు అల్యూమినా 

చేరిడిరి, దీనినుండి తీయంబడునదే అల్యూూమినియముధాతువు. 

పకకన స్ఫృట మని. శేరుపడినది. ఆణవికస సంఖ్య (Atomic 

Number ) ౧౩౨. విశిష్టగరుత్వము (Specific Gravity ) ౨౭, 

ఆణవికభ్లారము (Atomic Weight ).. అరె. ద్రువణాంకన కము 

(Melting Point ) ౬౮౮, శశాంకీఅంక్రమలు, .. - 

ప చ్కుకృతియం దీధాకువు ఇతరపచార్థములతో, గలసి సంయోగ 

| {Combination రా పమున నపరీమితేమాగ దొరకును గాని అసలు 

_. ధాశురూపమున నెచటను లఖింపదు, అన్లుజనము (0౩892) తో 
దీనికిగల మిక్కుటమగం ,. 

oe జా 

| granite) గలసిన బృహదాక్ళతి నొప్పు 

"నేర్చడియున్నది. 

ఇది యొక ధాతవమూల | 

ఈభస్త ము(.B258) నకు వేజు | 

చేఅుదేశములందు 'వేశ్వేలు పేళ్లు గలవు, రోమనుల అల్యూ మెక శబ్ద | ఎప్పుడో 

' చుండును, 

రసాయన ప్రీతి శకట ) యీ ఇది | మున. వినియోగనుసచుండును, 

Er 

కుద్ధయాపమున దొరకళపోవుటకు ముఖ్యకారణము. భూపటలము 
(Earth’s Crust) నందు అమవ్హుజన్క శైలము (5110012) లే అమిత 

ఉండునని అంచ నాజేయలబ సినది, పర్వత ములందలి మామూలు బండలు 

మొదలుకొని అపరూపములస రత మాలపర్యం తముగల నానావిథ 

3 
' శిలారూాపమ దె పొ, ఫెసర్ పిడర్ సక (Professor Pederson) కని, లా ములం ది 

పట్టిన నవీనప ద్ధతిని బొగ్లునకు మాటు ముడీఇనుము (Tron Ore DA | 

వ 'సరించియుండును, వేజి'ర్లెట్ (Wavellite), 

ఫీనోజానుణి ( Turquoise అనునవి దీని చు స్ఫురితములు (Phos_ 

phates ). కెంపులు (Rubies), నీలములు ( Saphires ), కరు 
విందములు (Coruadums) దీని అన్లుజిదమలు (Oxides). 1ట్ 
వైట్ .(Gibbsitey, బోజైట్ (Bauxite, డియస్పోర్ 
(Diaspore ) అనునని దీని 'ఉజ్జనుయాన్లుజిదములు (Hydrated 
Oxides ), అలో చే ఫేన్ (Allophane,, శేగడ (Clay), ల్య్యూసె సెట్ 

(Leucite ) లం దిది 'తె లీతము( Silicate) తోం గలసియుండును, 

క్రీయోలైట్ (Cryolitey లేక హీమళిలా (Ice Stone ) 

నామకసృ్ఫటడద్విప్ల విదము ( Double Fluoride of Aluminium y 

గ్రీనులాండుదక్షిణ భాగమున చలువరాయి సల్ల రాయి ( Porphyritic 

సముద్ర, బంధనము (Dyke) 

సృటగంధకితము (Aluminium Sulphate ) 

అగ్ని పర్య్వతమయమం డలములందు దొరకును. కూరధాతువుల (Alkali 

metals ), Koధకత( Sulphates )లనో€ గలసి ఇది స్వాభా 
' వికపుపటిక (తీయు) యను, అ నేళనిసర్దజలములందును. అల్యూ - 

మినా కలదు. అందు కొన్ని తొవులలోే నిదె అమితముగను లభించును, 

బహు పృకారములగు చట్లబూడిదయందును అల్యూమినా దొరకును. 

అమెరికా సంధు _క్త రాజ్యములలో 

ని చీటివ్గ్యయాన్నా . 

బెక ంటి యందును, 

_మాంటినీన్రో చేశములందును. విస _స్తృతములగన 

ప్రకృతియం. దింత విస్తారముగు వ్యాపించియున్న ప్పటికిని 

తప్పు ఇది తజచుగ ఉజ్జితబోకైటునుండియ్ తీయండు . 

బో జె! బైటునందు పెక్క్టరకచులు కలవు, అందులో 

నొకటి తెల్లనిది. ఇందు నూబింట. ౬౦ పాళ్లు, అల్యూమినా 

యును స్వల్పముగ్గ. లోహము నుండును. దీనిలో 'నిసుక ఉండదు, 
ఇది సృటకార ములను (Aluminium Salts )y నిరి ర్మించుటక్రున్యు 

పటికను జేయుటకును . బనికివచ్చును.. చేటొకటి ఎజనిరకము. న ఇందును 

ప్రమాణమననే యుండును, (వా 

కొంచెము ఇసుకయు నుండును, అసలు అల్యూమినియ ము భకున్వ్న 

దీయుట కిది ఎ ఎక్కువగ నుపయోాగింప(గబడుచుండును, ౫ పాళ్లే 

అల్యూమినాయ్యూ -నెక్కువ ఇసుకయు€ గల వేజ్ెక విధమగు శెల్లని 

రకము గలదు. ఇది సాధారణపు జీండిమికి కరంనీ కఠిన ద దృవ్యనిరాణ 

ప్రపంచమం దిప్పు డీధాకుశ్రయుక 

అల్యూమి'నా. వెదానియందలి .. 



ఫోరణ 

' అవసరము లమితముగం చెకిగిపోవుటంచేసి దీనియుత్స త్తికి6 గావలసీన | 

అల్ఫ్యూమినా. మొడలగు ముడిదెను సులు (సృతిఖండమునందును: అపరిమిత 

ముగ. నిలువచేయ (బడి యుండుటయే కాక ఇంకను "ఫిల్ స్సార్ , ఏనా 

కేగడ్క ల్యూ మైటు మున్నగు శె లీతములు ( 51110266 
) అల్ఫ్యూమినా | 

కి 

ది. .౧౮_వక్షతౌద్దీ ఆదిగ ఈధాతువును దీయుటనుగుటించి యేక పృ 

త్న ములు జరగ యేకవిధానము లవలంబింప డియుం డెను. కాని 

“డెనమోి (Dynomo) ఆవిసా..రానేంతర మావిధానము లన్నియా 

ల్లోపింపవిద్యుక్ ప్ర పృయోగమునందీయుప ద్ధతియేస్సి స్థిరముగనిలి చిపోయెను, 

“సృృటమున్కు-సోడియ మును. క
లసిన ద్విప్ప బిదము'' {Double 

Flu0ride) క్రియోలైట్ అని పిలువణుడుచుండును, ' “ఇది గ్రీక్ 

_లాండులో నమకముగం గలదని -ఇదివజుశే శ్రాయలడినది. లలన 

'నియమును- తయారుచేయానిమి త్త తము. బో జెటుననుండి త్రీయంబడిన 

అల్య్యూమి నాను కరంగిన | 

'లోేపలీనై వైపున కరన లేపన యగల ఇనుప పతొట్లలోం బోసి వైష్యశవిశే 

మణమున_ ( Electrolysis ) కధీనము చేయుదురు. _ విద్యుత్తువలన 

" సృటాన్లుజిదము ( Alumina ) విభిన్న మె తొ ట్ల యడుగున కోరణిన 

ధాతువు చేతుకా న. విద్యుత్, పృ వాహకములగు కర్చనలి_ప్తములై న కడ్డీల 

ద్వారా అన్గుజిదయ నిడివడిపోవును, , అత్యున్యమున ఇరశావించుట 

పాడై డై పోవుట సంభవించును, 

అతిప్ర కస్ట పములై న భాతికలక్షణములుకల సృటము అలుదూరు 

| (యయా అను జేర: జర్మ నీ బేళ్రయనం దిపుడు' తయారగుచున్న ది, 

ఇది రాం-వ చెంబరు టి బ్రిశ్నాలుకాకిన్యమును ఉచ్చతాంతవళా (High 

ductility ఏ ఆఘాత క మైణ్యము. (Shock, Corrosion )లను నిరో 

నలిగయుందు. 

హూప రు నామకవై జ్ఞానకని నిద్యద్ ని ేవవిగానాససారము 

శుద్ధిచేయ(బడు అల్యూమినియమునందు ౯నారాం పాళ్ళ. స్వచ్చమై 

సట ముండును... ఇది - తక్కి-నవిధానములద్వారా తయారగు వివిధ 

సృటములకం కె మృదువై. అధికకాంతిమంత మ అమ్లమును. మజింత | 

దీని. నిషా 'సన మి | ఎక్కువగ! . బ బృతిఘటింపంజూలియుండును, 

ట్లనంగా ; మిక్కి. లిస్వల్పముగ “లోహము (101), .తికేనియము 

(Titanium) ల యంశీము గల ద్రవీభూతతామ్రస సృట మేలనమ (ల్లా 

€ ‘Molten Copper = Aluminium Mixture )ను క్రి ,యోలై లైటు, 

సృటప్లవిదము భారియప్లవిదము (Barium Fluoride ల మశ శ్ర 

ఇముకల: తొ ట్రియడుగున వైద్యుత విశేనణ (Electrolysis )స )న 

కరగావించుటవలన _ఊపర్యుక్త క్షగుణధర్మ నులుకల . “అల్యూమినియము 

లభించును. కాని ఈవిధానమునంద్దు భారీయప్ల విదముయొక్క_ గురుత్వ 

లన అల్యూమినియము అడుగునం 'జేరక తొట్టిలో ఎపికి. దేలును, 

(క్రింద పరివర్హితము లగుటకులాను నిరంతరక కృషి రానింపయ ముదు | 

(క్రియో లైటులోలి గలీపి యామి క్క భ్రీఇమును | 

>. | (ఆ, శక). ,వ్రికర్చుకు. 

వృయోజనమునుబట్టి | అ నేక పృ కారము. లగు అల్యూమిని యము 

సృష్టిం పణుడుచున్న ది, కాని ిన్నరిభికానహారను ధాత్వంశములం 

గలది శే వ మైనదిగ సెంచయిడుచున్నడి :--= 

-- “లోహము {Iroi y 0౧౮౩౨ 

లము ( Silicon ) 0.౧4౪ 

- తామ్రము. (Copper ) 0.02౬. 

మ నృత్రే జనము ( Nitrogen ) ౦:+౦%౪ోం 

. యశదము (Zinc) _ 0౦-౦౦౬... 

సోడియము (Sodium ) 

కర్చనము . (Carbon ) అపరిమితేము 

5 _.అల్ల్యూమి౦ియము (Aluminium) ౯౯౯౧ . 

-లోహమున కుండుభార ములో మూండవవంతు బరువును కలీగి 

యుండుటవే. అల్యూమినియమా మిక్కి_లీ శేలిక మైనధాతువు, వంగ 

(Tn )వర్లమును.' బోలిన - వర్ష ము,_-. మంచి ఫఘనవర్థ నీయమ. 3 

(: Malleable ) అనలా పలుచనిశేకుల కి, కి ద గోట్టవచ్చును. శాంత 

వతాయు క్ష కము (Ductile ). అందుచేళ. సన్న నితీగెలుగ సాగ దీయ 

వచ్చును? మంచి విద్యుద్ వాహకమూు ( Conductor of Electricity). 

ఈధాశువునకు6 గలుగు నుప దృవములలో త్తు ప్వుపట్టుట 

చేతన్సు కరణినదానిశే మరలమరల కరంగుట చేతను అల్యూమినియను ప్రధానమైనది, ఉన్న దేశములందు, అందును శేమగలచోట్ల్ "లేమ గాలీ 

| కొసలుటచేత తృుప్పుపట్టున్కు కాని. పొడి గాలివలన. శ్రుప్పు ప పట్టదు, 

అల్య్యూమినియ సను ఈయుషద్ర ద'వముననుండి కాపాడుట కజీకోపా 

యములు పన్నంబడి. యున్న వ, ఛాతూపరితలమున చేదేని 'ఫూంత 

స్రూయుటచేతను, వార్నీ పుచేయాటచేతను వా తావర ణమువలన6 గలుగు 

త్రుష్పుపట్టరు, యశదపులేకులు . లోహమునక్యు తుప్పుపట్టకుండ దాని 

సెట్టు కాపాడునో యే శుద్ధమయిన అల్యూమిని యమున! సుకరముగ6 
'దించుళ క్రి, “శ్రేష్టమైన విద్యుద్ వాహకత్వము . లోనగు గుణములను ' బ్రుష్పపట్టునట్టి యేడేని డాని. మి ణముతోచే. చేర్చి నయెడల 

| నో లో నున్నను దానికి త్రుష ప్పుపట్టదు. విమానాధులమో6దం బుట్టు 

తు క్రుష్పును మంతదట్టమగుల సు చేయుటవలన వానికి రక్షణము కలు 

యు, అందునిమి త్తే క మాయాభాగములు కో కోసి కౌన్గుము (Chromic 

Acid ఏగల విద్యుద్వి శవ. పు తొట్టిలో {Electrolytic bath ) 

విద్యు డద్వాహకములు ( Anodes ye జేయ(బడుచుండును, 

ఈధాళువువన 'నివృ్బన్నములగు మాయ్ర ప 5 కారము. లగు 

. ఊజ్జిశాన్లుజిదములు (Hydrated Oxides ) ప ప్రకృళయందు వై చె సర్షి | 

స్థయందును దొరకును. " వానిలో డియాస్ పోర్ అనునేది' సక 

జత వ ప Mono.bydratey; భోజ జైటు, దు శే: ము (Di-hydrate) 

గబ సెటు మున్నగునని' కొన్ని తు త్యజ్జితే ములు (Trihydratés ); 

ఈయాజ్జితములు అమ్లుములతోం. గలసి. విలీనములై' తారయ, లగుట 

కొకు. .భస స్మమ( ౨256 లుగ. చీర్పడును, అదిగాక చాలి. చామన 

భస్మ ములత్రో? ల గలసి. సృటితము.. లగుటకులాను.. నీచాన్డు ముటుగను 

స్వచ్చ మైన “అల్యూమ్. నాను 

: శ = 
a 



కామము (Hydrochloric గీర|డ )నకు వెత 

సంసిద్ధమ చేయుటకు ' తీజిచుగా నవలంబింపంబడువిధానమునకు ఉజ్జి | 

తముఖిందలి - .ఈగణధర చే యాధారయు, 'లోహమును మటికొన్నీ 

మాలిన్యములును గలసియుండుబో జె జెటులను దాహకోసోడా ద్రావణముల 

(Caustic: Soda. Solutions లో కాంచుదురు, అప్పుకు స సోడియం 

సృటిత (Sodium Aluminate ) మేర్చడునిమి త్త రము. సృట- 

ఊజ్జితము( Aluminium Hydrate )మౌ త్ర, త మే యందు విలీన 

మగును. అనంతరము వడియంబోసీన దా వణమయునందు విశుద్ధమగు 
కా. 

వానిని వేండిచేయుటవలన సృట-ఉాజ్జితము. నీటిని గోల్యోవ అల్యూ 

మినా అడుగునకు దిగును. 

సృటికీభూత మైన 

ఒకవిధనుగు కొల్లోడియఫపుద్రావణ (COllodial Solution ) మేర్చ 
డును... ఇది య'నేక ప దార్భములను, ముఖ్యముగ రంగులను హరించును, 

ఇందువలన నిది అద్దక పుపనులందు వర్డ్ పాధి( Mordant y నుప 

యు క్రమగుచున్నది. అద్దకము వేయునఫుడు ముం దిది దారములకు 

బాగుగ పట్టి నయెడల తరువాతే వేయురంగు నిలకడ? నిలుచును; 

జలము లేకుండ అల్యూమినియమును కారములు గ వీంప 
(WU 

జాలవు, కాని వాని దాహక' ద్రావణము( Caustic Solutions y 

లందు కరణి సృటితములుగ ( Alurminates ) చేర్చడుచుండును, 

అందలి ఉజ్ఞన మెగిరిపోవును, సోడియం ద్రావణములు (Sodium 

Solutions ను పొటాసియము క ర్చనితోములును ( Potassium 

Carbonates ) ఈధాతువును శీను ముగ హరీంచును. కాని సోడా 

శె లీతద్రావణములం (Soda Silicate Solutions ) దీనిని హరింప ప( 

హాలకపోంగా కర్చనిత ముల (గృసనమును నిరోధించును. ఈ ూత్రువ్ర 

చేత కర్చనితసోడాశె లిత మేలనములు '__ వ్యా పార యోగ్య ము 

en 

ములుగ నుపయోగపడుచుండును, 

ఎమ్మోనియాకుజ్జీతము ( Ammonia Hydrate y దీనిని న్ 

ఈూరముల( Fixed Salts కంచు కొంచెము తక్కువగా" “హలీం 
చును. కాని ఇందువలన శీవలము లభించునది సృటోజ్జితముమా త్ర తీ | కొలందిగమాత్రమే రూచును, 'ఈమోరములు అన్యధాతువులలో ని 

స్వస్యోచితటొర ములతోం గలసి మి శి శ,శతొరములు (Mixed salts గ 

Carbonate ) ఈధాతువును బొ న హరీంప(జాలదు, ఉచ్చశతొపపరి చేర్పడుచుండును, 

మాణములందు ( High Temperatures ) ఎమ్మోని యాగా సు( Gas | 

స్ఫటన త్రి తి తము నుత్చాదిం? చును, ఈపదా Fluoride ), సృటగంధకితీము ( Aluminium Suiphate y మొడ 

లసనవి ముఖ్య మెనవి. ఇవి క్రమముగ ఐంద్రిక రసాయ నళాస్త్రము 

( Aluminium Hydrate ), ఎమ్మోనియా కోర నితము ( Ammonia 

అల్యూమినియముతో 6 గలసి స 

ర్జు అల్యూమిని యము గాలిలో మండునప్పూడు గూడ 'జీనించును, " 

అల్య్యూమినియ మింత శ క్రీ మ్లంత మైన దనుకొనినప్పటికిని దీనిని 

సమ ప్పఅన్లుములతో. గలసిపోవులాగునం 'జేయనచ్చును. ఉఊజ్జనహరీని 

మిది 
F లోంజడ కని దయ్య్యను ఎట్లయిన నేమి ఈయన్లుమును. నైలాదిఊపధాతు 

| అంతే ఆమ్లముగల పాల కీధాతువు ఎంళమా 

సర ముగ 

సోలో త్రి 

వులయన్లములును - ( Halogen Acids) దీనిని సకలావస్థలయందును 
హరింపరలను. శీతలములె లెన్న' సంపూర్ష నివిష్ట్రములైన (Fully 

concentrated ) నత్రి గంధకాన్లుములం "వీనిని నెమ్మదిగ 
హరించుకొనును, కాని ఉన్ల మెక్కు_డయిన కొలందియు, అన్లుసారము 

కాన్లు. 

తక్కువై నకొలందియంు ముఖ్యముగ గంధకాన్లు గృ సన. మెక్కుువగుచు6 

బోవును, జలమిలితేనం ది, కామ్లుములు (౧|| Organic Acids) 
అల్యూమినీయమును కోదామందము?గ 

తు ్యజ్ఞత ము అడుగున దిసలాగు చేయాట క చేకమార్హములు కలవు. అమన్లు గస సనము - గోచరము కానంతటిమందముగ - నుండును... 'విఫేద్ధా 

గ్ సించును, ర్ ఆహార పదార్థగత 

మము దీనిని ఇఎనువెంటనే yy సించును కాని అన్యవస్తుమిశిత మెనీ _ 

ఆహారపడార్థాంతర్గత మై మిన అజేఅన్లుయనకు ఈధాతు వట్లు సాధ్యము 

శ్రు్చిజ్జేతము నీటిలో కర6గదు కానివెంట సే. గాదు; ఎట్టనంగా '౦+౨%ల చేండియైన దుగ్ధజాన్లు శ్రావణము (Lactic 

Acid Solution) అల్య్యూమినియమును చట (గ్కసించును.. కాని 

(త్రము లోయడదు. కానీ 

స్వయముగ అల్ఫూమి నియమును గృసీంపయగల అమ్లములు (0145 0, 
కరములు (Salts) వానియం దుండినచో నప్పు డామయైం ద్రైశామ్లు 
ములును దీనిని గృసీంపయగలునును, వట్టి వినీగరుకం. మి ఉప్పు 

కలసినది ఎక్కవ తీశ్యము, నివిష్టఐంద్కికాన్లుములకు అల్యూమిని 
యము: సాధారణము లోయడదు, కాని బొత్తిగ నీ రన్నమాట 

లేని ఉడుకుచుండెడు మేదోవసాన్లుములు, వివిధఆలాా_ హాలులు, 

"ఫెనోలులు ఎంత స్వచ్చ మైన అల్యూమినియము నై నను 

కాని యందు నీటిపొడకువయున్న నట్లు జరగదు, 

కారణ మింకను తెలియ లేదు, 

_గృసీంచును, 

ఇందులకు 

గంధశేతఉజ్ఞనము ( Sulphuretted hydrogen )నకును 3 
ఎమ్మానియముగంధకిదము (Ammonium Sulphide నకును గంధక 

ద్య్యన్లుజీదమ ( Sulphur Dioxide నకును ఈధాతువు లోనుగాదు 

కాని ప్లవము( Iluorine),. హరినము ( Chlorine), యె మము 

ణె లైనవి - - గృహములలో వాడుకను అల్యూమినియ ఫుపాత్ర త లకర శోద్ధక (Bromine ) నైలము ( 104106) మున్నగువానిలో సరా సరి క లీనమై 

వానివా నిమైలేదములు (211469 )గ చేర్పడుచుండును, . _ ..... 

ఈధాతువు అమ్లు ములతో6 గలసి య"సేకకూరములుగ మాట్లు 

చుండును, కాని జలీయ ట్రావ ణము ( ‘Aqueous Solution ) ద్వారా 

వానిలో 'సృటనారినిదము (Aluminium 

Chloride ), సృటసోడియంప్ల విడము ( Aluminium. Sodium 

( Organic Chemistry నందు అల్యూమినియ ఫు రత్చ్పత్తియందునుు 

అద్దక పుపనులందు నుపయు క్షము లగుచుండును, 

వ్ర,స్తుతకాలమనం దీధోతువువలన( గలు? న్న పృయోజ 

నము లసంఖ్యాకములు, ేలీకయు, గట్టితనమున. గావలసినచోట 



రతా 

నంతయు 'అల్య్యూమినియము 

కలాసాధ నని ర్థాణములక్టు 

"ప్రవేశించినది, వివిధశిల్ప, పరి శ మ్య 

నిలవపదార్భ ముల నుంచుటకును గావలసీన 

నానావిధసామ గ్రలకు నిళాంతళుద్ధస్థాతియందు న తి కాశ్గుమునకో 
సైతము లోంబడని దగుటచేత రసాయనిక, ద ద్రవ్యోశ్చా దనసాధనీభూత 
భాం ణాదులకు యం తృలయములలోని యం త్రములకు నీ ధాతు 

వపరీమిత ముగ వాడణబకడుచున్న ది, ఉతుకుసోణశా (Washing Soda) 

వలన అల్య్యూమినియ ము పా త్రలమింద. గలుగు దృవణ కారక కార్యము 

(Solvent Actiomnను నీటియందు కరుగాజా(Water Glass)ను 

నతిస్వల్పముగ కల్చుటవలన నిరోధింపవచ్చును. నూనెతో గలసిన 
. అల్యూ్యూమినియ ఫుచూర్షము గాలీ తగిలి లోహమునకు శ్రుష్పుపట్టకండం 

జేయుటకు లేపనముగ నుపరోగిం చును, 

అలంకారభూూతములై న వంతెనల లోహప్పురెయిలింనులె పెం బూయుట 

" కీచూర్ష ము వ్ర స్థ _స్తమెనది, లే వామును తు ర్ర్రప్పుపట్టుటనుండ కాపాడు 

టయ కాక చికి జెండివంటి శు భ్రవర్లము సొసంగును, మైలిగ్రాపు స్తంభ 

ములు మొదలగవానికిని ఈచూర్ల ల తేపన మే. మజియు దీని మార్షమ బాణ 
సంబాలక ఉక్ స్ఫోటనముల “(Explosives) నిరాణములకు, ఢర్. 

 మైటువిధానములకు, .అన్యధాతుశోధనములకు నుపయు క్షమ సచున్న ది. 

- శామ్రయుతోలలసి ఈధాకువు సృటకాంస్య ( Aluminium 

. Bronze )మను మేల "మేర్చడును, ఈయమేలము పోంతపోయవలసిన | 

సౌమానుల 'కుపయోగించును, ఇది కురువిందయాపమున (, Corun- 

తేయు )నుండు అల్యూమినాను బోస్త్టతోడను, రవవంజ్ రాగిపొడి 
తోడను గలిపి ఆమి శ శ్రైణమును విద్యుత్తు బట్టే యందు 'వేండిచేసినయెడల 

_తయారగుసుః .ేందీచేయునప్పు ఢా, శే శ్రైణమందలి కర్చనము సృటము 

నందలి ఆమ్హుజనముమూలమున. కసంటుడీ హావ అందులో ని తామ్మము 

. 'సృటముతో( గలసి మేల మేర్చడును, అఫలుకంచు లనిపీలువంబడు 

-. వానియందు నూటీంట. 3 'లేక ౫ పాళ్లు స్మట యుండును, స సృట తాల 

ముల (Aluminium & Arsenic మిశ్కేణఇమును నీచభార్ల యన 
(Low pressure ) ౭20. డి న్ గ్రీలవటకు  సేండిచేయుదుం బోయిన 

స తా నామక్షసమేలన ఊర్చ్డుు.. శాం. పాళ్ళ _సృటము, 
౧౨౫ వాళ్ల యకేదమును (Zinc ), ౨౫ పాళ్ళు గ్లో తామ్రము గలసీన 
మేలనము. కొళాయినొట్టాలు, పంఫులు మున్న. స సోంతసామానుల 

నీర్తాణము నిమి త్త కము మిక్కలి ప పృయోజనకారిగ నుండును. 

౧౫ పాళ్ళే స్లంలోవా మేం మొకటి . జర నీయందు తయా 

రగుచున్నది... దీనితో అత్ఫ్యుష్థమును సహీంచుటకు గావలసీన వస్తు 

“వులు నిర్తి ంపంబడుచుండును, ' దీని నెబ్హగ కొంచిన యెడల ఉపరిభాగ | 

మున అపరిమితోన్లమును నిరోగింపణల పలుచని సృటాన్లుజిదపుపార 
'ీర్చడును. ఇది రాలిపోవక్ పక్కు_కట్టి నిలిచియుండి అనంతర | 

మంతకు మించి అన్లుజనీకర ణము గాకుండ ఆంపును, 

రైలుబండ్ల్రు స్వయం -చలనవాహనములు, 'జలయాన వాయు 

'యానములు 'ముదలగువాని నిర్గాణమం దీధాతువ్రు మిక్కిలి యుప 

పెద్దా పెద్ద పట్టణములలొ'ని | 

( 

ముల (Suffix) వివరము, 

(ప్ర క్యేకయుగ నిర్మింపంబడు విద్యుత్ ప, పయు కము లగ బట్టీల 

యందు పరికు శ్ మెన అల్యామినానుకరలంచి నెలములం(Saphires), 

కెంపులు ( Rubies ) లోను పృళ_సమణు లిప్పుడు వ్యాపారార్థము 
నిర్మింప ంబడుచున్నవి, ఇవి ఫఘటనమువందును (Structure), సణఢర, 
ములందును అసలుముణులకు సమానను లె ఫను_స్టవిధముల వానివలెసే 
యుండును, [క్రిందంబడినను పగలకుండ గట్టిగ. నుండులాసన ఈ. 
ధాతువుతో నిప్పుడు అద్దమలగూడC జేయుట ఆరంభ మైనది. 

అల్యూమినియపుటంకము( 5016481 )నకుంగాను వంగ (111), 
యశదముల( 2116 )యొక్క_యు, నంగయశదస సృటముల యొక్కయు. 
మిక శ్రీణయులు చాల ఫలదాయక్షములు, 

అల్య్యూమినియమును కౌహధములద్వారా కడుఫ్రలోనికిం దీసి 

కొననచ్చును. కాని డీనికరములు ఇం జక్టుచేయంబడినచో ఉప్యదృవ 

కరములగునట్లు దేలి నది, కొన్ని కారములు కోగప్ర BE ,ox( Therapy) 
యందును. ఫూతినాశక డ్రీయలందును వినియాగసడుచుండును, 

పారిభాషిక పదములు 

[ ఈవ్యాసమునందు వచ్చిన ఉపసర్ష ( Prefix ), ప పతయ 

ప ప్రత్యయములను వేర్చునపుడు, 'ఉచ్చా 
రణసౌకర్య మునకు అజంతములుగ వాడిన ళబ్దములను హలంత ములుగ చే 
గణింపవ లెను, = 

ఉప సర్గలు వ" . 
Di ద్వే, ఉదా, 101. 5102216 ద్విగంధకితము.. 
Mono సక, 39 Mono-hydrate ఏకోజ్ఞితము 
Tri శ్రి 19 Tri-hydrate ర్య ము 

శ్రుతీ్రియములు ; 

Ate ఇతరము, ,, Sulphate ~ _ గంధకితము 
Et ఏతము,  ,, Sulphuret .. _గంఫశేతీము 

166. ఇదము. ,, Sulphide గంధకిదము 
Ite అయికేఘ, 3 _ Sulphite _ గంధ కాయికము 

Affinity. రసాయన న ప్రీతి 

Alkali metals వాగధాకువుల 

Allophane అల్లే ఫనము . 

Alloy’ మ్ని కణము 

Aludur అపదూర్. 

Alum పటిక 

Alum solution. పటిక 'పుడ్రా ద్రావణము. 
Alumina సృటాన్లుజిదము 

Aluminium. స సృృటము టన న 

Aluminium Bronze సృటకాం స్యమ 

Alumihium Chiloride స నృృటహరినిదము 

Aluminium Nitride. సృటకత్ర త్ర జిదము.. 



Aluminium Salt సృబమతార ము 

Aluminium Sodium Fluoride స సృటసోడియం్ల విదము 
Aluminium sulphate సృటిగంధకితము 

Alunite అలూ నాయిత ము ' 

Ammonia Carbonate ఎమ్మోనియాకర్చనితము 
. Ammonia gas ఎమ్మోనియాగాసు 

Ammonia Hydrate వెమ్మోని యా ఉజ్జితము 

Ammonia Sulphide ఎమ్మోనియాగంధకిదను 
Ammonium sulphate ఎమ్మోనియముగంధకితము 

Anodes అనోడులు 

Aqueous Solution జలీయ, ద్రానణము 
Arsenic తౌలను 

Atomic number ఆణవికసంఖ్య 

Atomic weight ఆణవిక భారము 

Barium Fluoride భారియస్లనిదము 

Base భస్మము 

Bauxite బోజైటు 

Bromine (బై నుము 

By-product ఉపసలము ' 

Calcium ఖటికము 

Carbon కర్చనము 

Carbon dioxide gas కర్చనద్వ మడిదవుగాసు " 

Caustic soda solution దాహక్షసో డా ద్రావణ ఘు: 

Caustic Solutions చాహక చ్రావణయులు 

Centigrade degrees కశతొంకీఅంశోములు 

Chlorine హరినము 

Chromic Acid రోమికాన్లుము ee 

Claus Process క్లాజ్ విధానము 

Clay శేగడ, బంకమట్టి బ్ 

Collodial solution కొల్లోడియపు ద్రా దా వణయు 

Combination సంయోగము - 

Concentrated నివిష్ట మైన 

Conductor of Electricity విద్యున్వాహకము 

Copper తామ్రము. 

Corundum “సపనిందము 

Crude Iron ముతక ఇనుము 

Cryolite క్రియోలెట్ 

Crystal form స్ఫాటికదళ 

. Dihydrate ద్వ్యుజ్జీతము 

Dilute జలమిలీతము 

Dilute Organic Acids. జలిసిలీత ఐం ద్రికాన్లుమలు 

Double Fluoride of Aluminium సృటద్విప్ల నిదము . 

(10197 process కుపుథ_నిధానము 

Ductile తాంతవతాయు _క్షము 

Dyke బంధనము. 

‘Earth’ 5 Crust- భూపటలము 

Electrolysis వై ద్యుకవి శ్లేవ ఇయు 

Electro-thermic process విద్యుదుష్ల విధానము 

| Emery కరువింగవి కారము 

i Explosives ఉత్ స్ఫోటనములు 

Fixed salts సిరమోరములు 

Granite నల్ల రోయి 

Halides మొరిదములు 

Halogen Acids నై లాదిడప పధాత్వమ్లములు 

High Ductility ఉచ్చతాొంతవత 

High Temperature ఆ చ్చ'తా పపరిమాణము 

Hydrochloric Acid ఊజ్జన హరీనికాన్లుము 

Hydrogen ఊ జ్ఞసము 

Hydrogen sulphide ఊజ్జనగంధకిదము 

J Hydroxide ఉ జ్ఞమయామ్లుజిదము 

106 stone సామళిల 

Indissoluble Compounds నీటకరగనిసమ్టేలన ములు 
Inter-reactions అంతః ప్రతి క్రియలు 

106116 వైలము లేకు అమాడిను 

Iron ore ముడిఇనుము 

Iron oxide లో హోమ్లుజిదము 

Lactic Acid solution దుగ్ధజాన్లు ద్రావణము 

Leaching నిప్మ_'సనము లేక పండు 

iLow Pressure నీచభారము 

Malleable నున వర్గ నీయము 

Melting point దృవ రాాంకము 

Metallic Element ధాతవమూలతీ త్త సము _ . ల 

| Mixed salts మి శితతారములు 

రజా ' 

Mixed Sulphates of iron & Aluminium లోహము 

సృృటము గల సిన గందకితములు 

Molten copper-Aluminium Mixture ద ద్రవీభూకశాన క్రుశ్ళట 

పేలనము 

Monohydrate ఏకోజ్ఞిత ము 

1 Mordants నర్గోపొధులు 

Natural waters నిసర్ద జలములు 

Nitric Acid న త్రి కామము 

Nitric Acid Solution న శ్రి కాన్లు గ్రావణయు . 

Organic Chemistry ఐం దె ్రకరసాయనకా ప్రమ. 

Oxide అమ్హుజిదము 



No 

Oxygen అమైజనను 

Phosphates స్ఫురిత ములు 

_ Porcelain Clay పింగాణీలేగడ 

Pcrphyritic granite చలువరాయిగలసిన నల్ల రాయి 

Potassium Carbonates పొటాసి యం కర్చనితములు . 

Ruby కెంపు, | 

_ Salts కూరములు 

Saphire నీలము 

. Shock corrosions ఆఘాత కై ణ్యాములం 

Silica సీకత 

‘Silicate శె లీతయ 

Silicon శైలము. 
Slate Stone పలకరాయి 

Soda silicate solutions సోడాశై లీత ర్రోవణయులు 

Sodium Aluminate సోడియంసృటితమ 

Sodium. Hydroxide సోడియం ఉజ్జమ యాన్లుజిదము | 

‘Solder టంకము 

Solvent action ద్రవణశాశకశాశ్యడు 

Specific gravity విశిష్ట్రగరుత్వము 

Sulphate గంధకితము ॥ 

Sulphuretted Hydrogen గంధ'కేతఉ జ్ఞనయు : 

“ Sulphur Dioxide గంధకద్వ ్యమ్లజీదము 

Sulphuric acid గంధకాన్లుము. 

Structure ఘటనము Fr 

_. Therapy రోగప ప్రతిక్రీ య ౫ 

రఘు వంగము. . 

“Trap stone నాపరాయి. 

Tri-hydrate శ్వు్యుజ్జితము : - 

Turquoise ఫీరోడామణి rw 

Vegetabie Colours కూర గాయరం/సలు 5 వనస్పతికర్లమలో 

Washing soda ఉతుపసోడా .. / వసం సిక 

Water glass నీటకరలయశాజు = ' 

Weak acid నీచానుము 

Wet process ఆ. క పద్ధతీ 
ద) ౪ 

Zn యశదము , 

అల్యూ షియను దీవులు. అమెరికా ఖండపు 

వాయవ్యమయూలనుండు ఆలాస్కా_కును అసియాఖండము. నీశాన్యమున 

మున, ౮ 20 ౦ల.నై మైళ్ల 

వి స్తీ ర్రమన వదచల్ల (బడియుండు చిన్న దీవుల. గుంపు... ఇవి సంఖ్యకు 

FE రమారమి ౧౫౦ కలవు, వినిలో * నొక్కమైనను సారవంత మయినది. 

నుండు కామస్కాాట్కా_కును మధ్య (గల సమ్ముద్ధ 

| జీవనము గడపెను. కీఘ 

అల్య్యూషియనుదివ్రలు - అల్ల ౯ 

కాదు. అన్నియు గుట్టలతోను తిప్పలతోను నిండియున్న వి. వీనిలో 

గాన్ని అన్ని పర్వత ములయుఖములు, ఈదీవులలో శే త్యము విపరీతము. 

ఎస్కి మోజాతికి( జేదన అల్యుయెటు లను తెగవా రీదీవుల ప్రజలు, 

వ్ రిప్పుడు 3 

(కా 
సవమలేము పుచ్చుకొనినారు, జనసంఖ్య -౨ ౨౦౦౦... 

తిమింగలములను చేయపలను' బట్టుట ఈదీవులలో - ముఖ్యన శి త్తి 

స్ట TeX పా ౯౨౫) ఆకలీ 

షియాలో 'చహరెక్ దగ్ద్టఆఅనున్న శాయి గ్రానుమున 

అల్ _రజీ (1, 
(WU 

వైద్యుడు, చెరి 

జననమొందిి బాగ్చాదుపట్టణమున విద్య గబిబెను, అక్కడ నున్నకాల 

మున నతండు గ్రీకు, "పెరీసియన్సు హీందూ వై ద్యశాస్త్రజ్ఞానమును 
బాగుగ సంపాదించెను. అచ్చటనే, అతండు వైద్యము చేసికొనుచు 

ఫ్రుకాలమునే అతడు 'సమర్ధండును, కడు 

నేర్చరియంనై నె వైద్యు ప డని పృఖ్యాతిగాం చెను, ఇళండు నె వైద్యము 

నక్క నితరళా" (ప్రములకును సంబంధించినవి రెండువండల గ (గృంథములు 

రచించెను, పొంగు, మళూచికములనుగుటేంచి యితడు" చ్రానీన 

గ్రంథము ఈవిప యమునుగుటించి చోయబడి న గుం థములలో ని కెల్ల 

ను ఛో త్తమ మయిన దని చాల కాలము వాడుకయం దుం డెను, ఇతేని గ గ్రంథ 

ములలో నింతకం కొను ముఖ్యముగా నెన్నందగినది అల్. _ నవీ” 

యను నిరువది సంపుటముల న్రైద్యగృంభము, .అల్ - రజీ తనకాలము' 
| వకు అరబ్బులకు డెలీసిన వై ద్యవివయములే కాక గ్రీకలయొక్క 

సిరియా దేశ స్థులయొక్క. వై ద్యవిజ్ఞానమునుగూడ పూరో్యో క్త రగ రథ 
“| మున పాండుపతి చెను. ఈ గ గంధ మిరువడి 'సంపుట ములలో ను నిప్పుడు 

mr లభ్య మగునవి పదిసంప్రటమలుమా త్రమే. స్ మనసే 

| పడార్థవిజ్ఞానళా వ్ర కరందుహాడ గాష్పస్టైనము' సంపాదం కే వీని 
యందుగూడ చాల గ (గ్రంథములు ల్రా,సెను, ఇస్తాము నుత ప ప్ర పంచ 
మున నిత౭డు అద్భారీయు(డయి వైద్యశిరోభూముణ ము 3 
గాంచెను, ' i 

అల్ల ంచెర్హ కాజుపొలెమ. జు పళ్ళిమనోదొవకి 
జిల్లా దింతలపూండితా లగా కోలోను. జమౌక్షాదారీ గ్రామము, జన సంఖ్య 
54 (౧౯౩౧). 

అల్లంవొడు__ ౧, నెల్లూరుజ్ల్లా 'హూదూరుతాలూకా 
యందలి జమిక దారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౨౮౧ (౧౯౩౧) 

౨, నెల్లూరుజిల్లా ఉదయగిరి తాలూకా 
లోని గ్రామము, జనసంఖ్య ౨౦౪౦ (౧౯౫౧). 

అల్ల కొ డేవిడ్ (౧౭౪౪౮ - ౧౭౬౯) = స్కాటివ్ 
చిత త్రకారుడు, అల్లోవాయందు జ నించి, యతండు చి త త్రకళను 
మొుసట గ్లాపోయందును, ఇటలీయందు నభ్యంచెను. 
౧౭౭౩ లో రోమునగర మునందు నివసించుచుండిన కాలములో ఒక. 

పిదప 

చారి త్రకరచనమన. .శాతనికి, పతకము. ౨. ప్లారిత్లోకి షికముగ లభింెను. 
టా 



సీం అల ని ఊహో_.అల మక 

చాలకాల మతం డానగరమునంచే యుండి చిత్రరచనయందు. కాలము | దేళమలందు జై నజాద్ధనుములకు . శ్రైరవాసములు గలిగినబి, (ప్రజా గడె పదు నాలూగండ్లు ఇటలీయందు నివసించిన యనంతరమున 
౧౭౭౭ లో ఆతండు లండనునగర మునకు వెళ్లి, ౧౭౮౦ ప్రాంతమున 
ఎడింబకోనగరమున కరిగి యచ్చటనే స్టిరనివాసము సదుర్భోకొఇను. 
అచ్చట _ నతండు కలాపరిషుత్తునకు డెకెక్ట కరుగను ఆచార్యుండుగను 
నియమింప6బెను, ఎడింబకోయందు నివసి ం-చిన కాలమునం దతం 
డనేకవిధము' _.లగ చిత. (త్రరచనములమ.. గావిం చెను, వానిలో 

6 హౌలాండ్: డాన్స్? (సేట్టచేకనువారి నృత్యము. ) క స్కాచ్. 
వెడ్డింగ్ > (స్కాట్టండుజేళపాల వివాహము ) అనునవి , స్మనీద్ది ద్ధికెక్కిన 
యాళోని ప్రీ. సర చనలలాో. గొన్ని, ఈచిక్ర త కారుడు. ౧౭2౬. వసంన 
ళ్ఫ్ర మాగస్తు. ౬ -వ తేదిని ఎడం బకోనగరమున కాలధ్ధర్ష ముని 0'చెను, 

| అ ల్ల లని, యో (శ్రానుము) __ బర్మా, లేయటొమియో జిల్లా 
లోని మెయుడ్ సబ్డివిజనునకు ముఖ్యపట్టణము. జనసంఖ్యంం, ౨6౭, | 

ఇది వ ర్తకస్థలము. ' ఇది ఆ డేళమం వలి ప పృతివ ర్రకమునకును ముఖ్యస్థ స్టలముః 

అల్ల ప ర రక్షా _ వ గుంటూరుజిల్లా: లేప శై శాలూకాయందలి 

గ్రామము, “జనసంఖ్య 1,౬23 (౧౯౩౦): 

అ ల ను డు గ చిత్తూరుజిల్లా 'ఫుత్తూత శాలూకాలోని 

జమాకొచారీ ర్రామును. జనసంఖ్య ౧౧౭౨ (౧౯౩౧)... 
లో 

అల్ల వు వ్ర భువు __ సనాతన వై దికమళప రీణొమమునం | 

దు ౧౧౧౧౨౧౨ భహాబ్టులు భ_క్తి యోగపరీణామాబ్దయులు, జైన చౌద్ధ 

మతములు వై దీకమతమును శిథిలము చేసినను హీందూమతీమును విశాలము 

చేస సినని, కర్మమార్దపర మైన వైగ్గిశకమతము: ధర్మపరమైన భక్తి మార్గపర 

మైనది, వేదజేదాంతములు, నిగమాగమములు, కర రృజ్డునములును గ్ క్రి. 

నూర్దమునందు సమన్వయమును పొందవలసినయవస రము కలిగినది, శీ 

కలకాతాత్యలు చై జై నబౌద్ధమలే ములను ఖండించి వైదికమతోద్ధరణమును 

చేపిన పృజాహృదయమునందు చై జెన బౌద్ధ మతం స్కోరములు 
/ 

పల వించినవి. సిద్దాంత ములయందు సిద్ధార్థునిధర్మ నిర్ణయములున్ను కర 
య 

న్యూ త్రయలును వై దకమకమునందు సమన్వయమును పొంది ప్రజా 

జీవనమునందు సార్థకము. లె లె నవీ, 4 శ్రీ హీందూస్థానమునందువ లెను 

దక్షిణహిందూస్థానమునందును.. జైన బౌద్ధ మత విధ్వంసనము ప్రా పా-వీన ప్ర 

సంప్కారోద్ధరేణమునకును, వై చె దికమతవికాసమునకును వినియోగేపడి 

నది. చేశమునేం దంతటను కర్త మార్జము క్షీణించి భి క్రిమార్షము చిజ్భం 

భిం చినది, కర్మ యోగమును జ్ఞానయోగపరమగను, భక్తి క్రియోగపరముగను 

జేయుటకు వై దికమతే సమన్వేయ మవసర మెనది, వర్ష్మాశ్కమ భర్మ ము | 

లకు నూతనలక్ష న గలిగినది. ! సన్నా స్థిసమునకు న సీయాలేబర 

_ములు.. ప్రమాణములు గాకను':. భగవదారాధనపర మైన కరారొాధనము 

'లక్ళుమైనది. ఆదికాలము ననుండియును కర్మ కాందిను జ్ఞాశకాండయందు 

సమన్వయము: చేయుటకు: పండితులు చేసిన చ్యయత్నములు సామా 

న్యుల .కందశానిఫలము లై నవ... -దక్షీణదేళమునంద్వు. కర్ణా టాం శ్ర | 

అది. వృట్సలజ్ఞ పి 
థ్ 

సామాన్యమునందు ప్రువర్ధమానమైన (జై ఎ నమతమును విధ్యంసము చేయం 
టకు శ్రుశంకశాచాత్యల విజయయాత్ర, తృలవలెను వీరశైవమును నవత 

రిం-చినది, వీరౌ వమునందు తై నచాద్ధమతధక్ష మూార్తములు భి క్లీమార్హ ము 

నను 6 సరులింనజంగమళరణు ? యప మునను సార్థకము లెనవి, "కవ 
యాత్ర ను. కేవలము 'దేవహాయా త్ర, ను గాకను, "లేక తృయాత్రాప పరమును 

జేయ రోలవిధమును వీర జె వైవాచాళగయసిద్ధాంతమలు. విశదము చేయు 

చున్నవి, వీరశై వబ్బందమునందు శివపూజ జంగమరూప పరిణామ 

మును పొంది. జీవయాతృయందు సార్థక మైనది, జంగమబ్బంచావన 

మునందు లింగావరణముల్బు . కులావరణిమలును నంతరించి సర్వమును 

_జంగమలీంగగురుప రికామమును పాంటెనది. వీరతై వాబారమత ఏ సిద్ధాంత 

ములకు అల్జమ ప పృభులీలలు | ప చ్రృత్యకుప, కృుమాణముగ నున్నవి, ప్క ప భీలిం౫ 

లీలలం దీగహనవనయము దివ్యముగను వర్గీ ంపయడినది. 

' అల్లమ్మప ప్రభువు బసవేశ్వరునితో సమకాలికుడు; పండ్రైండవ 
శశాబ్దియందు "కల్యాణవ్రర ప్రా పాంతములందు నివసించి కోలాపురము 

మండలమునందలి అల్ట్రా గ్రామము నందు సిద్ధిని పొందినటు లూహిం పళ 

. దగియున్నది. అల్బమ ప చుభువు జంగమగురువ్వు నీరశై శ్వ వాచార్యుండు 
యోగీంద్రు డ్కు సష్టుడు. అల్ల మా పృభుని మాహోత్ర త్త ర్థిమును కన్నడ 
కావ్యము ప్ర ప భులింగలీలలు మనా హా లిషునను వివరిం చుచున్నవి, ప్డు 

పర్తి. సోముయడేవుం డాంధ్రమునందు రచియిం చిన శపృభులింగలీల 

కావ్యము అల్లము పృ భుని దివ్యలీలను మసోహరముగను 'చెలుపుచున్నది. 
సోమయ దేవుండు స "నెల్లూరి రానులిం గ య్య ప్రా ర్థన ననుసరించి ఆయనగురు 

వెన శ్ర సిద్దపీర డేశిక చక్రవర్తి కంకితముగను ప " ప్రభులింగలీలలను ద్విపద 

కావ్యమనన రచియించెను, ప, భులీంగలీలలు జీవుడు ౨౫ గతులం 

సంసార యా శ్ర యందు లింగకవల మ'తాధికా రావరణముల నతిక్క క్ 

"మించి మాయావృతవప తై న శివసాయనంంజ్యమును పొందరగల విధమును వ్ 

రించుచున్నవి. అక్కమబేవ్వి సి సిద్దరామయ్య, మాచయ్య, కిన్నరయ్య, 
బసవేశ్వరుండు మొదలగు భ కుల దివ చరిత్ర తే రూపముసనను శివసాయుజ్య 

_మునకును ఆత్త్మసామోత్కారమునకపను' భక్తి మార్గ ప్రాశస్త్యము సువ్య 
కము చేయయిడినది, 

వింటి మీవంటివివేకలచేతం : _ 'దొంటిముక్క_ంటిభ క్రలకథలందు 
ప స్క భులింగలీలకు? (బ్రతి చెప్పు నరిదె _ యళ వుభకి స్థితి కది యాలవాల 

మజ్జునతేమమున క కదు దీపంబు ఆ విజ్ఞానమున కె విపహరణసీమ ' 

కావాసభూవిం —_ లది లివమయోగవి ద్యానిధానంబు 
సదమల సౌ భాగ్యసదనంబు నదడెయం _ - చిదచిద్వివేక వి శేమంబు నదియు 

వ x sk %* 

సృష్టిం బుట్టి నయట్టిశిష్ట జీవులకు _ . నిత్య లీంగాంగసాహిత్యంబుంశేసి 

ట్ర పాణంబు పశ్చిమపథమునఓ చొనికి-నాణెంప్రుదాగకన్యక చేలుకొలిపి 
శేవలకుంధక కి, కి యకీలుం జూపీ ౬ భౌానంబు లీంగానుభవనుం దు నిలిపి 

రతి నిజశిమ్యల రక్షీంచుకొటికు _ తతి మానవాక్ళతిం జేశ్రాన్నయళవుం 
డల్ల మప ప. చ్రభురాయం డతనిమహా. క్త వ్ర - - మెల్ల యు నిరువదియేను సద్గశుల 



ల 

కన్నడభాప.చేం గావ్యంబుల జేసె- సన్నుత సద్న క్రసభలందు వెలయ 

నదె చెనిగింతు నీ నందు నేమైన - కొదవగల్లీ న(దీర్చుకొనుండు సజ్జనులు 

x క > x 

బసవన్న నేయింప భాసిల్లుచుండే - అసమానకూన్యసింహాసనంబునకు 

తొలుతటివాకిళ్లు తొమిదినడుమ - నలునొప్పచుండును నాల్వవాకిళ్లు 

ఆలోన గర్భగ్భహంబువాకిళ్లు - చాల నొప్పారుచు సంధిల్లు రెండు 

నారెంటిపెవాకి లమరు నొక్క_టియా- సారమైనట్టి మోక్షుద్యారమన గ 

నాధారలీంగ నాభ్యంచిత హృదయ - బోధకృత గ్రాంధర భూమధ్య చక, 

_ ములను యథ్యాక్ర కృమమున నిల్పిఘోంద-నల య్రహవాచక్క కంబు ననువుగా నిల్సీ 

భూజలాగ్న ర్థన్లనభోమండలంబు _ పెకీవపరములం బట్టియుండంగ 

భక్తాదికై కా ంతేభవ్యస్థ సలములు - యు కె కీళముం దుండంగంటేసీ 

చేల గాశిక్యంబు నీట ద్ర 

“కాల్లియు(6జరియింప. నెడమను గుడిని - తొలుమాలాంతేర ద్వాదళస్థాన 

_ మనందగువీభుల నందుండ బసవ - ఘనుండు గావించె నుత్క_టసింసాపీకి 

_ ఆకూన్యఫీశమధ్యంబున శ్రి సాడాశివవృ కంబు దనరు దానికిని 
వృణవం జెమాలంబుపంచాకురములె-గణుతింప దగినశాఖలుపర్ల పువ్చు 

_ ములువర్షములుపదంబులుఫలావళులు - గలిగి మహాము క్రి కర మైనయట్టి 

_. నాదంరి రసమునె. నవక మె బపాదలీ - ఆద్భతరత్న మయం బస చుండ 

నామహావృకుంబు నల్లి నయట్టి _ కోమలలతిక యొకే యన నొప్పు. 

శివత త _త్త్వపావకశిఖయునుంబోలె - సవిశేపు ఫణిమణిజ్వాలయుంబో లె. 

సాధనంబులు పెళ్టు సమకూర్పుకొనియె-నీధర బసవన్న యిదిచి,త (త్రేమనల్గ 

పంచళూతంబుల పెనిల్వ బసవ6 -. డం చితలోకంబు లాజు ఫె, దియు | 

అన్నిత త్త సృములకు నవ్యలీబయల( = జెన్నొందంకే జెయిం చె సింహాసనంబు 

శుద్ధవై చైతన్యము సాత్తిికకళాసంయోగమునను 
మును బొందుమార్గమను 6 అల్గమప్రభులీలలు వివరించుచున్నవి;__ 

వరవీరశై వంబువె వైభవం చెల్ల - వీరశైవ మనంగ వేదవేదాంత ' 

సార మెట్లన్నను సు వడ్డర్శనములు - ధర్మార్థ కామామృతంబులు నాల్డు | 

నర్మిలి సాధింపు. డని చెప్పు నిందు _ కర్శఫలంబులం గడకుం బోనొ త్తి 

నిర, లమోకు.౦బు నిలుపంగ6జెప ప్వు-కర్మ లంపటులు స్వర్ణంబు దుర్షతియు 

దుర దులె బాందుదురు మలి వినుము _ జీవహింస సలు కఠ రృజీవులం. దవులు 'E 

జీపహిం సలకును శివుండు మెచ్చండు- శివుడుమెచ్చినణాని శినుక్ళప లేదు 

శివుక్ళప లేకున్న ం జెండదు ముక్తి ల - కావున నివ్క_ర్మ కాములై. వీర 

శెవులె మాకుంబు సాధింతు రనిన 

ణా x x x 
'ఛావమదై త మైపరంపస క్ి క్ర యలు -  పోవిడువకనన్ను (బొందంకేయు 
ఫలమాసపడరొకపట్టుననాద-నలకడనర్సింకు రఖిల సౌఖ్యములు [దురు 

తనుమనోధనవాంఛం దవులకస సతులణందనయులందమ్తులందరినొస సంగుదురు 

పంచేం ద్రియశ్ర్రాంతిం బడరంతకునికి = కించిత్తు వెజవరు గేలి నేయుదుళు 

ద,వంబు _ కలి నుష్టము పరికింప వాయువున6 | 

జలనంబు మింట నసద్రూప మాత - నలరుళూన న్యత్వంబునం దుండంజేసి | వసధిలోపలంబడ్డ వడగండ్లయలట్ల - ఘనపదంబున గూడుకరువలియట్ల 

ఇడయూుపింగశయునుని సుషున్ను యును_ నాడులకూడికనడుచ ్రికశియు 

| ని జగురుక్ళపచేత నిజయంగ ౯జేసీ_గజివిజుాలను బాసి కాంతను శె కంబు 

శివలీం గ లకి పస 

| ఏకపర బృహ్మ మే నని నమ్మి - కైకోరు తక్కిన గ్రామదై వముల 

వ్యావహో. క్ పృయోగములును కలవు, చలిని చెలుప్రట కీ కి 

పద్యము లుచాహృృతములు : వ 

అల్లన ప పభ శతకము. 

[రు 

మత ముద్ధరించు సనుయములయందు- శ్రుతిదృష్ట ములం బీతి చూపనో పదు 

వేడుక పూజం గావింతురుగాని = వేడరు కలవైన వేళొండు నన్ను .. 

పట్టినవ్ర, తములు భంగంబునొంద = న ప్రైలిం గ లైకట్టింబు నధిగమిం పుదురు. 

పరచి రేసకులందప్పకచూడరాసంప పరనుర, కర ర్యముల్ పలుకరొక్క_వుడు 

పరపాకవస్తువుల్ భక్షీ ంపనొల్ల - రొరులకు నుపకార మొనర(జేయుదుకు 

తనువులమా6టను దగిలీనమలము - లను త్రిదీకలను వొలంగించి లింగ 

ములమూ+ (టి శిహ్యంగములడాస కొ లివీ-యలవడంగ్రాణంబులందొలయించి 

 భక్షమాహేశాది భవ్యసౌపాన - యు శక్రీమార్గయు మడి కొప్పంగంటేసి 

“| అంగ్లలింగంబులు నాస్యహ_స్ట సముల _ సంగతి సద్భృక్త క్షశ కోలం చెనీసి “ 

సర్వాంగలింగై క్య సరణి గెకొలిపి - నిరాషణపడమందు నిలుకడంేని 

ఘనసారమన్నిలో గదిసీనయట్లు-కనువులయా టిని తాదాత్మ్యమొంద 

ఫురుపప్రృకృతుల సంయోగసాహచర్య ములు పురు హెస్ధము నకు 

' సాధనము లయినటులు (చ తిబంధకములంగను పరిణమించుచున్న వి: 

, పురుషుడు మాయా జనిత మైన విపషయవాసనలను జయించి *శివసాయు . 

జ్యుమును బడయ (లవిభమును విపషయవాసనల నారాధించి శ ష్రుండు 

కా(గలవిధమును. అల్ల మప (పృ భులింగలీలలు సామాన్యులకును కరత ా మల 

కము చేయుచున్న వి, తెల్లనుప ప్రభువు కేవలము పరమశివుండే యిని 
వీర వశుల విశ్వాసము, 

(౫. నా.) 

_ అల్లమ ప్రభు శతకము __ ఇందులూరి పద్మనాభ 
కృతము, కవి శానసనో తుడు, ఈ శతకవిపయము అల మప 

౧0౧0 వు 
'సవము, భక్తిరస ప్రధానము. భాపాలోపములు మెండు. అటనట 

రంది 

శీ రజత్కాద్రిధామ. మదకి సింధుర దానవభంగ దీననుం ' 
దార మాకుందమి త్ర, వరతాండ వ'ఖేలన కుంద చం దృికా 
శారదమోహనాం? * భవసంహార నిర ర్యలభూతి లేపనా 

తారకరాజ పు సదాళివ థ్ యి భూ ఇస సంకర వల్ల మ ప్రభో, 

భక్తి యొ సంగవయ్య భవబంధకు ఈ లం ౨ చెగలబాపవయ్య న 

నుక్తూని జేర్చవళయ్య శుభ మొప్ప గృతాద్ధని జేయవయ్య వే. 
| దో క్తుల కందవయ్య ని నిను, నొప్పు? దళ్ళెద రాగడయ్య చి 
ద క్తవ్యృదీశ యయ్య శివ సాంబ దయానిధి యల్ల మ ప్మభో, 

'గురుండును తల్లి డం డి యధికండును ప్రాణసఖుండు దైవము. 
న్వర ఫర మేళ్ళరండు 1 భగవంతు. డనంతుండు నప, ప్ర మేయాండుకా 

-: జిరతరమోకుడాతయును సిద్ధము ఫర్యమ నీ వటంచు నే. 
స్థిరముగ నమ్మకాంటి సుమి 5 కరుణానిధి ఆర్లి మృ ప్రభో, 



అలము_అలా ఉదక ౧గ గరు దీ 

అల్లము. ___ ఇది. అరంటినటుంబములోనిది. భూమి 
లోపల దుంపవజె పెరుగుభాగ మే. దీని పృ కాండము, నిజమైన వేర్లు 
ఆపక శాండముననుండి శ్రీందికి దెగును, తరటిశెట్టునందువలెచే దాని 
యాకులు తొడిమ లన్ని యు దట్టముగ. చేరి మ్రూనుగా ఏర్పడుచున్న ది, 

దీనిని హిందూ జేశమునం దంతటను. సాగు చేయుచున్నారు. 
ఎజ్డమట్టి నేలా చప్రుగా పెరుంసను, " వర్ణాకాలమునందు దున్నిన 
పొలములో చిన్న చిన్న గోతులు త్రీస్స ఎకువ వేసీ అల ల్ల ముముక్కో_లు 

నాంకెదరు. మొక్కలు పెద్దవి కాకపూర్వ మే విస్తారముగ వర్షము 

కురిసీ. నీళ్లు నిలిచినయెడల అల్లము ప్రళ్శిపోవును.. ఏడెనిమిది సలల 
నా౭టికి దుంపలు త త్రువ్వుటన వీలుండును. అల్ల ముననుండియే సాంటిని 

చేయుదురు. ' ఆల ల్లముముక్కో_లను నీళ్ల లో చానంభెట్టి మట్టిని కడిగివేసి 
గో నెగుడ్డమింద సెట్టి పొట్టును రాచివై చి ఎండలో “ెండనిచ్చిన 

సాంటి 'యసను, 

సువా'సననిమి త్తమ కూరలలో వేయు 
దురు, మంగుల' కనుపానముగను సువాసన యిచ్చుటకును ఉపయో 

గింతురు.. ఒజకవిధమెన సారాయియు, 'వర్చత్తును దీననుండి చేయు 
దుకు. ఇది * అగ్నిదీపనమును చేయును, శుక్ర క్ల వృద్ధికారీ, మలమును 
బంధించును. హృదయమునకు 'హీతకర మైనది, కడుపునొప్పి తిం. 
చును. రుచిగా . లఘువుగా, మధుర పాకము కలదిగా న్నిద్ధమగ, 

ఉన్ల ముగా నుండును.  'కఫవాతములను హరించును ’ (వాగ్భృట 

సూత్ర. 9 అ, ౬ ౧౬౧-౧౬౨). కడుపునొప్పి € తగించుట కై విరేచన 
కరము.-లశుమందులయందును, మలమును. బంధించుక కి గల దసటభేక 
ఆశతిసారమునందును దీనిని ఉపయోగింతురు, 

కూప యాగ ములు ౩ 

మన దేశముననుండి అల్లము సౌంటి ఇతర దేశములకు నెగుమతి 

యగుచున్నది. మన మెగుమలిబేని న అల్లము పంచదారపాకముతోను 
వేసతోను కలసీ అల్ల ముముర బాగా మన దేశమునకు దెగునుతి 

యనసచున్న ది. . 

అ ల వరము ___ తూర్చుగోదావరిజిల్లా అనులాఫుర ము 

శాలూకాన. చెందిన ్ ప్రైనుము. జనస సంఖ్య ౫౭౯౯ (౧౯౩౧). 

అల్లా వ. మహమ్మదీయుల దేవునికి చేరు. "ఇది అరబ్బీ 

మాట, దీనికి. బూజిం ప6ందగినవాం డని యర్థము, మహమ దీపదము నిజ 

మెన యిీశ్వరుని సూచించు నని నిర్ణయిరేచి నందున మహమ వీయులు 

దీనినీ ఈశ్వర పరముగ. నెన్క_డు కి కితో చాడెదరు.. "ప ముఖ్య 
అనునది. యొకటి, మం క ములలో 

దీనికి“ 6 అల్లా తప్ప మటే వేజుటై వము లేడు? అని యర్థము, “నారా 

యణునికన్న వేటుడై పము లేడు? అని మనవై న్యవులు చెప ప్పూదురు 

గదా! ఆస్తే యిది, 'సంస్కృతీమునందు అల్లా క శబ్ద మొకటి, ఆకా 

రాంతె| స్రీలింగ యు కలదు: దానికి తల్లీ. యనియు, సర్వజ్ఞ సర్వభక క 

యైన పరమాత్మే దేవత యనియు..₹0. డర్ధమ. లిచ్చి, ఆ ఆమె శళఅలైెల్లే 

౭0 

“లా ..ఇలాప్ ఇల్లల్లాహ్ ) 

ఫ్యా ది 

(ట్రైసీద్ధ ) వా-దస్పత్యమునందు 
జెప్పంబడినది, ఈనూ కను బహుళ; * అల్హోపనిపుత్తు ) అనునదిరోే 

యైయాండును ( చూడుడు : అల్లోప పనివత్తు ). 

అల్లా ఉద్దీకొ — బహమనీ సుల్తా నయిన అహానుదుఫా 

త్యాద్య భర్యనూ_క్రమనందు యని 

క్యేస్థకమారులడు, కేం డ్రిమురణానంతరమున శ్రీః ళ్, ౧౯౩౫ లో 

నితడు రాజ్యమునకు వచ్చెను, రాజ్యమునకు వచ్చిన చాంటనుండియు 

నితండు తన సోదరుం డయిన మహమ్తమఖాను "నెంతయో ప్రేమతో 

నాదరీం చెను కాని యతడు దుష్టుల దుగనో్య్చోధనలకు ౬ జవియగి తన 

యన్నను మారన సైన్య ములను సమకూర్చుకొని రాయచూరు 

అంత శ్వేది విజాపురము మొదలగుమం డల ములను అక్కమించుకొ నెను, 
ఈనీ తి నత్మికాాంతమర్య్యాదు. డయిన తనసోదరుని శిక్న్షీంప సైన్యము 
లను చీనికొని అల్లాయుద్దీను బయలు దేటను. ఉభయుల బలములకును 

జరగి నమబోసం గ్రామమున "పెక్కు_రు యోధు లుభయ పకుములందును 
మడిసినపిదప విపయలక్షి అల్లాయుద్దీనును వరీంచెను. తన సోదరుండు 
త్ర న్నంతగ శ్రే ప మతో నాదరించుచుండినను తాన చైదురు తిరిగి 
నందులకు జాల పళ్చాత్తాపమునొంది మహమదుఖాను అల్లాయుద్దీనును 

శరణుచొచ్చి తన్ను కృమింపవలసిన దని 'సేయకా చెను, సుల్తాను కరు 
ఇళాంతరంగుం డయి సోదరుని కృమించుటయ్ీకాక యతనికి గొప్ప 

యా దార్యముతో రాయ చూరునుండలమును జాగీరు నొసంాను, 

అల్లా యుద్దీను తనసోదరునితోం బోరాడుచుం డినకాలయనందు 

విజయనగరాధిపతి సైన్య యులను గూర్చుకొని బహమనీరాజ్యమపయి. 

దండే త్తి తి వచ్చెను 'కాని వి శేవనస్ట ముతో నోడి తుద శీయేయట 

బహమనీ రాజ్యమునకు గప్పము చెల్లీ చుట కొొడంబడి సంధి కానించు 

కొనె నని మహమ్మదీయ చరి శ్రకారులు బాసి వ్రాసీయు న్నారు, ఇందలీ 

యాథార్థ్య మింకను పరిశోధ పవలసియున్న ది. 

సంగ్రామములందు అల్లాయాుద్దీనున కీరీతిని విజయములు సం ప్రా 
_పించుచు వచ్చినను అతనిరా జ్యపరిపాలనము దక్క_నీనుహమదీయాల 
పర'స్పరకలహములవలనం జాల సంమోఛము6 చెందినది. దక్క_ నీనుసామ 
దీయులలో( జాలమంది సున్నీ మతావలంబులు, వి'బేశీతులగో అరబ్బులు, 
తుర్కీ వారు, “శెరీసియనులం, మొగలాయిాలు షియామకో స్టులు, ఈ 

యుభయ పక్న్షములవారికిని గల విరోధము. అల్లాయాద్దిను సుల్తాను 
కాలమున మజీంత చ్కబలినది, ఈవివమస్థితియందు మద్యపాన ప్ర పమ 
త్తుండయియున్న సుల్తా నొసంగిన యనుమతివలన నేక మహాదారుణ 

కార్యము జరగినది. క్ర, శ, ౧6౫౮ లో విదేశీయనుహమ్హదీయపక్ష, 
మునకు6 జెందిన. ఖాఫ్ వ మలిక్ ఉత్. తుజార్ గొప్ప "సైన్యమును దీసికొని 

దృతీర స్థమయిన సంగ మేశ్వర దుర్చమును సాధింప నరిగాను, అతండు 

మదట స్క యనుహీందూ,ప పృ్కభువుచే. పరిపాలితమయినదుర్షమును 

వశపజుచుకొ నియా ప ప్రభువునకు ఏ బలవంత ముగ మహమృదీయమత ఇ ముస 
గను, పిదపతుజార్ ఫంగమేళ్యరముడై దండువెడ లెను. సంగ మేక్యర ము 

ల పర్య తారణ్య మధ్యస్థితమయి దుస్ఫాధ మని చేరొందినదుర్గము, తుజార్ 



We 

చన్యము లాపర్వ తార ణ్య మధ్యమున జికు_వడి వెతల గుందుచుండిన 

 నమహమదీయౌి సెన్యముల . దుసీతినంతయు సిరా. సంగ మేశ్వరదుర్చిధి 
వా థి ౧ 

పతికి రహస్యముగ శటిగాంచెను, వంటనే సంగ మేశ్వర, పృభువు 

పర్వత ప్రాంతసం (గ్రా, గా వుకుశలు లయిన ముప్పదివేలమంది సెనికలతో 

నె త్తివచ్చి యొక 'నాంటిరాత్రి, తుజారు నైన్యములపయిం బడి  సీడైనిమిది 

జేలమందిచే కాక తుదకు 

హత శేషులు పూనా కుత్తరమున నున్న చొకక్ దుర్షమునకు. బటి 

సైన్యాఢి పతినిగూడ సూత మున ర్చెను, 

పోయి ప్రాణములను “గాపాడుకొని ద, 

ఈపరాజయవృత్తాంతకు ర జధానియందు6 చెలిసినపిదప 

విచేశీయులపయిం దమపగ తీర్చుకొనుట కది తగినతేరుణ మని మొంచి, 

'దక్కనీఅమిరులు విదేశీయు లందజును గలసి చాకకొదుర్లమున 

= రాజ్యవిప్ల వము కేపం గుట్రచేయుచున్నా రని మద్యపాన ప్ర, ముత్తు 

డయియున్నతటిని సుల్తానునకు దుర్చోధలు కావించి వారీ నందజును 

.. గడలేర్చుటప అతనివలననుండి యనుజ్ఞ (బడ 

. వైన్యములతో బయలుదేతే ఇల్లిరి, పిదప చారు దుర్గస్థ లయినవిదే 

నీయుల. శంఠమా శ్ర, త ము. సనుమానము కోలుగకుండ డే 

నటించి వారి 'నందజను విందున కావ్మానించి కల్సి " శరచేసిరి, 

ఈవిధమున ఆవిందుసందర్భ్నమున ను త్తమవంళేజు లయినసయ్యదులు 

పండ్రైండువందలమందియా, ఇతరవి చేశీయులు వేయిమందియు, పిల్ల 

లయిదాజు వేలును వధింపంబడిరి, ఈదారుణవధానంతేరము దక్క_నీలు 

వాతు లయినవారి భార్యలను, కూంతులను, వస్తుసామ[ 

_ హించిరి, .అనతికాలముననే. అల్లాయుద్దీను జరగినకపట మంతేయు( 

దెలిసి కొని చాల పళ్చాత్తాపమునొంది, ఈచారుణవధకుం గారణభూతు 

లయిననాయకుల నందజిను వధించుట యీకాక యితర దక్క నీనాయ 

'కులను. గొపప ప్పయుద్య్యోగములనుండి త్రొలణించి వారికుటుంబములకు 
భివాప్మాతృము చేతి కిచ్చెను, వీదప రాజ్యమున( గలయాన్నతపదవులు 

. విదేశీయులకు మరల లభించినవి. విదేశీయులు తొ మదివజుకు( గోలు 

ఫోయిన గౌరవా+ధిక్యములను. మరల సంపాదించిరి, 

ని పర్తిగ 

అల్లాయాద్దీన క్త శ్ భ్, ౧౮౫౭ లో చనిపోయెను 

అల్లా ఉద్దీన్ అలకొపా (౧౪౪౫ - ౧రో౭౮) — 

ఢిల్లీ ని స్వాధీనపటుచుకొ నెను. 

వణుకు న్మూతృము ప్రభుత్వము చేసెను ; తర్వాత ౧౪౭౮ వజకను 

బబౌన్ అనుచోట' నుండెను, బదౌన్ లో చుట్టు పట్టు 

౨౮ - సంవత్సరములవణకు నధికారము చెల్లీ ంచుకొనెను. 

అల్లా ఉద్దీ౯ ఖిల్డే (౧౨౯౬ - ౧౩౧౬) — ఢిల్లీద 

ఈతడు సికందర్ ఈ సాని). 

| దీనికి 

సమయమున తుజారు పెం బగదీర్చుకొన నదెయీ తగినతరుణ మని. 

చేవగరికి 

౧౩౧౦లో 

సీ చాకళాదురమునకు 

జీ మాదర ములు 

ర్ట WwW 

ప్ర దేశేముమిద | 

ఘు క. డయినందునచే ఆ అల్లా, ఉద్దీ౯ 'బన్మకొచికుదమునే భరించ. ననియ్ము 

అల్లాజద్దీన్ 

౨=వ అలెక్టాండరని అర్థము, ఈత (ణు ఖిల్టీవంశస్థాపక( 

డైన జలాలుద్దీన్ సేద జుహావోసర్టీ అనుబాదుసొకు తమ్మనికమా 

రుడు; అల్పుడు. ఆతనిం జంపి. రాజ్యమునకు వచ్చెను, రాజ్యమునకు 

శాకవ్రూర్వ. మోత (డు. ౧౨౯౩ వ సంవత్సరమున దకీణనుందలి 

మవారా స్ట్రరా జైన రామదేవరాజును జయించెను 

జయ పుర రాజ్యములోని రకొతంభోేర్ . అను బలీష్ట మైన దుర్హ యును 

౧౨౯౯ లోన్కు చితోడొగడమును ౧౩౦౪ లోను జయించెను. త్న 

సేనాని యైనమాలిక్కా_ఫర్ అనువాని ని దక్షిణ దేశము. పెకి దండు 

పంపెను, ౧౩ 03 లో వానిని ఓరుగంటి ప్ర పరు చ్చు c డోడించెను, 

క ని యతండు మరల ౧౩ ౦౯ లో ఓరులంటికిం బోయ ప 'ప్రుశాపరుద్రు 

నోడించి. యాళ(డు ఢిల్లీ శ్వరునకుం గప్పము గట్టునట్లు చేసెను, 

ద్వారసముదృప్రు _బల్లాలరాజులను ఓడిం చెను, 

అచ్చటనుండి కాపఫరు రౌయెక్వరమునకు ; బోయి అచ్చట 

నొకమసీదు6 గట్టిం చెను, వాని నెచిరిం చువా(డు లేండయ్యె ! 

కాఫర్ ౧3౧౨లో. చేవగిరీరాజును జంపీ 'ఆరాజ్య మంతయు ఢిల్లీ 

రాజ్యములో ౬. గలిపిను, కాకీక్నే తృమునందు వేయిదేవాలయముల 

కన్న నెక్కుడుగ పడంగొట్టితి నని యీతండు గర్వముగం జెప్పుకొ నెడి 
వాడు. ఈతని కాలమున సెక్కు రాజమం దెర ములు, మనీదులు, వ్ద్యా 

ఫీళఠములం, కోటలు స్నానగ్భృహములు వి శేపవముగ6 గట్టింపంబడి 

యెను, అమిర్ ఖుగ్రూ ఖ్వాజా హసన్ అనుక విఫుంగవు రీఠనియాస్థా 

నము నలంకరించిరి, 

అల్లా ట్ ద్దీకొ ముసూవ్ పా ౧౨5౨ - ౧౨౪౬) 

ఢిల్లీ సుల్తాను. ఈల్ తత్ మిష్యొక్కొ_ మనుమ(డు, సుల్తానా రిజియా 

. తముండైన బహూరామ్ హా అనువానితరుచాతే నీతండు రాజ్యమునకు 

వచ్చెను ఈలతనిరాజ్యకాలమందు. మంగోలులు శండుసారులు హిందూ 

'జేశముమోందెకి దండెత్తి వచ్చిరి. కాని య మితనన్ధ ముతో నోడింపం 

బడిరి. ఈతని. పరిపాలనము ప్రజలకు దుస సృహము కాయగా ఈశాజును 

పదచ్యుకుని ' జేసి యీతనిపినతం డ్రి యగు నాసీరో గద్దీన్ మహమూద్ 

అనువాడు సులా .నయ్యెను, 

అల్లా ఉద్దీ్, వాస కహా బహ్హనీ _ ఇకడు. 

దక్కొ_ను దేశమున. బహ్మానీరాజ్య మును భంస్థావించి. యేలుబడి నెజపిన 

ఢిల్లీ సులాను, సయ్యదువంశమునందలి చివరవాండు ; $ చాలనసమద్ధండు, . 

“౧రు(౧ం లో నీతండు ఢిల్లీలో లేనప్పుడు బహాలాల్లోడీ అనువాడు | 

ఈతడు ఢిల్లీలో అ సంవత్సర ముల 

మొదటిసుల్తాను 3 కైకా డోన్, - మహమ్తదుక్రుమారుయడు. ఇతండు 

మొదట గంగూ యను ట్రాహణునియొద్ద నొక నేవకుండుగ నుండె .నన్వి 

ఇతనికి రాజ్యము వచ్చినిపదప | తన కంతకువూర్వము 'యజమానుండుగ 

నుండిన్ర్రాహ్మణునియెడలం దన కృత జ్ఞ తను చెలుప్రటకయి గంగూ. 

బహ్హని' యన్న బిరుదమను వహించే, నని సఫెరీస్టై యనుమవామ్మదీయ 

ఇది 

సరికా. దనియు, కొంతవటికు కల్పిత శయనే పరిగణింభణ కు 

ఇస్ఫందియారుకుమారుండు.. - బహ. అను ప ప్ర గిద్ధయోభునిసంతతివాం 

ew 



తలొఊద్దీకా 
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గంగా ' అన్నది కెకా- ఊస్ _. పదమునకు శేఖకృప్ప మాదజనిత 
మయినవిక్ళతి యనియు కొొందటు చరిత త్రకారులనుకము, 

అల్లాఉద్దీణా ఢిల్లీ కి వచ్చి సుల్తాను మహమ్మదు బిక్రా తుస్గుకో 
దయ సంపాదించి యత్ నిక్రాలువున6 గుది రను, కొంత కాలము గడచిన 

వీదప నతండు యురీకిలవంటి యోధులను వెంటందీసికొ ని తనయదృష్ట 
శేఖను వెదకికొన దక గ్రానుదేశమున కరిగెను, . అచ్చట. సుల్తాను 
మహమ్మదు నంక్ష్య కాలమున దౌలతాచాదు పా ప్రా,ంతేములందు రేయినవిప్ల న 

మున పొల్ల నెను. విష్ణ నకారులు ' దొలశా భొదుదుర్గాధిపతిని చాలు 

ద్రోలి కోట న్మాక్తృమించుకొని ఇస్తాయిల్ ముఖ్ అఫ్ఘూ ననువృద్ధునిం 
దషకుం శ్రైుళువుగా నెన్నుకొనిరి. .అల్లాఉద్దీనుకు. గల జఫర్ ఖాను 
బిళద మియభాఘాను ప్రభు వోసంగినట్టు చెప్పుదురు. ఈరాజ్యవిడ్వర 

వార్త విని బ్రోచియందు విడిసీ సియున్న మహమ్మదు బిక్రా తుఘుక్రు వెంటనే 

కైన్యసమేళు 'డయి చొలతాబాదునకు బయలు చేటివశ్లెసి, విప్లవ 
కారుల యైన్యములు రాజ్నసైన్యములను మధ్యమార్షమున-ే. యెదుర్కొ. 
నెను గాని పూర్తిగ పరాభూతము లయినవి,. -విప్టవకారులు తమ 

సటుంబియులతో న సుల్తాను మహాన్తుదే దుస్సాధముగ6 గట్టుదిట్టము కావిం 

చినదొలతా బాదుదుర్లము నా ళం శ్రాయించిరి, జఫర్ ఖానును, ' ఇస్మాయిల్ 

ముఖుసోదరులును “దనున్టితిన” కట్టుదెట్టయు చేసి కొనుటకు. సల్బర్షకు 
మర లీపోయిరి. రాజ వైన్యములు. కచ్చి 'దోలతాబాదుపురవా సులను 

దోచుకొని మహమ్మదీయ ప్రజలను వెజయుట్టి ఢిల్లీ కిం బరపీనవి, . పిదప 

గులాను. నుహమ్తడు దుర్గమునకు ముట్టడివేసి సి ఇమాదుల్్మ ల్క_నునత నిని 
సైన్యముల నిచ్చి . జఫరుఖానును సాధింపం బంపెను.  మూండునెలలు . 

ముట్టడి సాగినను దొలతాబాదుదుర్భము వళము కాలేదు. ఇంతలో 

గుజరాత్ దేశమున నులిక్ తఘీ యనునతండు పితూరీళేపె సని విని 
సుల్లా. నాగ్ర్రువ 
గొంతసెన్యము సచ్చట ది౫ఏడిచి, తాను స్వయముగ తమీని శిక్షీంప 

గుజరాత్ బేళశమున -కరిశెను, ఈలోే6గా నంతవజుకు సులానువశమునం 

దుం డినయోరులల్లు, కంపిలీ మొదలయినశాజ్య ములు స్వాతంత్ర్య 

పతాకలు. విస్ఫికని... కీరుగంటీ ప శ్రుభు వగుకాపయనాయకుండు పంపి 

గ,హమపహోద గు ధ్రుడయ్యి, బౌొల:తా చాదుముట్టడి సాగింపషC 

నట్టివియు డోలా బాదు రాజ్యముసనుండి వచ్చినట్టివియు నగు వైన్యముల 

సాయమున జఫర్ ఖాకొ ఇమాధుల్ ముల్కు_ను వధించి యతని సెన్య 

ముల నోడించి జౌాలతా బాచున కరీగను. జఫర్ఖానువిజయములను, 

అకనిరాకను విని డౌలతాచాదుదుర్గమును ముట్టడిం చియున్న రాజ 

సైన్యములు పలాయితము లయినవి, విజ యోత్సవముత్రో జఫర్ ఖాను 

చదాొలతాబాదున( (ఫ్రై వేళిం చెను, . ఇస్తాయిల్ "ముఖ్" కోట వదలి వచ్చి 

కనయసనుర్గతేను "సర్తించి తనరాబెత్వమును వదలుకొ నంగా విప్లవ 

కారులు బేఫరుఖాను. చేక గీ వముగం దమ ప్ర భువుగ "నెన్నుకొనిరి, 

జఫర్ ఖాను అబుల్ ముజఫర్ అల్లాఉద్దీకా న సక్ పా బహ్మనీ యన్న 

విరదనుతో. క్రీ, శ, ౧౩౪౭వ సంవత్సరమున _ సింహాసన 
మెక్కి_ను. శ్రీం నో . ౧౫౪౭ ' మొదలు. ౧౫౨౬ వకు రమారమి 
శండుశ శొబ్దులకాలము  దకీణహిందూటేళరాజకీయవ్యవహారములందు 

| రాజ్యుమునంత ను నాలుగుతరప్రులుగ భజం చెను. 

. జూగీరుల నోసం గెను, ఈవిధమున అమిరులను, వజీరులను, 

Fe 

ప్రధానపాత్ర, తము వినిపించిన బహ్మనీవంశ మునకు అల్లాయాద్దీను వ్యూలు 

పురుషుడు. ఇతడు ప్రస్తుతము నిజాం రాజ్యమునం దున్న గుల ఎత్త 

. (కలుపరిగి నగరమును దన రాజధాని కావించుకోని దానికీ వాసనా మా 

దని నామకరణము. దేసిను, 

సింహాసన మెక్కి_నవెంటణే అల్లాయుద్దీను తనరొజ్యయును "సతీ 
యయినపద్ధతియం దుంచుటకు కట్టుదిట్టములు. కావించెను. అత ౭డికు 

తనకు విజయా 

రాజ్యములు చేపడుటకు వి శేవ ముగ దోశ్సడిన అమరులకు గొళ్పు 

గారవవిరువముల సొసంగషి వారీ చాతరసుల కధికారులుగ నియవిఎం 

చెను, ఒక్రొ్క_క్క. యమోరునకుం దనకు యాద్ధావసరమున సెనిక 

సాహాయ్యమును జేయుట కై కొంత సెన్యమును బోపించు పద్ధతిమి ౬ద 

సెన్యావ్రాణి 

పతులను వారివారిగొరూగ్యతల ననుసరించి తగిన కితాబు లిచ్చి ని 

మించి తన రాజ్య స్థితిని భృదృ దృపణుదుకొ నెను, కాని సులాను తేనపిరాఇటె 

 శెప్పుడు దండె త్రీవచ్చునో యని అల్లాయుద్దీ చెప్పుడును మనసున 
గలవరపడుచుే యుం డెను, తుదకు ౧3౫౧ లో సులాను మాజా 

మృదు బికా తుళుకు చనిపోయినసిదప్క ఢిల్లీ నూతనచ క్రవర్తి కట్టిదూర 
a 

చ, బేశములను జయిం౦చుతలం పు .గానిి శక్తి గాని. లేనందున 

యాూద్దీను 'నాందోళనము తగ్గినది, పీవప నతయ దనయమిరులం ెంవద 
చా 

en 

లయినవారి సాయమున దక్కను దేశ మునందలి బాలభాగమును జయను 

చను, గోవా దొభోలు కొ ల్లాప్రురమ్ము తెలింగా నాలు నుహమ్మదీ లకూ 

లకు వశమయినవి, 

అల్లా ఉద్దీకా హసక హా గోర్కీ సల్బర్ద 

| . లభ జ 9 అం అల్లాయుద్దీను గల్చ్బర్షయందు బహ్గనీరాజ్య మును సాపించు నా 

టిశ్త హరిహరబుక్క_రాయాదులు తుంగభద్రానదీతీరమున విజంయయనణర 
సామ్రాజ్యమును స్థాపించిరి. సరిహద్దురాజ్య మగుటవలన విజయనగర, 

బవ నీరా జ్యయలకు సంతతము పోరాటము జరగుచువచ్చెను, బసు హాయనీ 



oe అలాఉుది కొ వా ద” ట్రీ 
ములు హరిహర రాయల కింద నుం 'జేను. ఈ చ్రాంత మంతయు6 దరు 

వాలే బహముక పాకు వశమయినది. శాయునురడి కృష్ణా, తుంగభద్రా దా 

నదులకు నడుమ నుండిన యంత శ్వేది యుభయరాజ్యములకును . గలహ 

కారణ మయినది, తతృలముగ జర గిన సం గ్రామములలో నీ ప్రాంతము 

. తీజచుగం జేతులు మాటుచువచ్చినది, 

త్రీ శ్ర ౧౩౫౮ లో అల్లాయుద్దీను కాలధర ము నొం'ెను.. 

అతండు చనిపోవునప్పటి కతనిరాజ్యము పళ్ళ్చిమమున సము దృతీరము 
వజికున్కు తూర్పున బోనగెరివజుకును ఉత్తరమున వైనగంగ మొదలు 
కొని దత్నీణమున కృష్ట వజకును వ్యాపించినది. . 

అల్జాజఉ ద్దీకో హుసేకొ (౧౧౫౨-౫౬) — ఫోర్ 
జేశఫు సుల్తాను. ఇతనికి జవోకాసోజ్. అన్న బిరుదు కలదు. ఈపద 

మునకు ప్ర, పంచమును కాలు వాల డని యర్థము, ఈత నిబా నమజుందె 

మొన బసరాం హావ అనునతీ( డీతని యిద్దతీసోచరులను చంపి గజినీ 

రాజ్యము నొక కృుమించుకొనంగ నీత 6 ఉడాతని మోా6దికి దండె _త్తివోయి 

ఆతని నేడించి రాజ్య మూక క్కమిం చుక్రొ నెను (౧౧౫౨), ఆనగరయ 

నందలి 'గొప్పకుందిరమలను శాసనములను ధ్వంసము. చేసెను. 

అల్లాజఉద్దీకా, హూ ఎన్సే కొ పా (౧౪౯ - ౧౧౯) 

య బంగాశ్ బేశప్రసుల్తాను, మొదట ముజఫర్ పౌహో అనువానికి వజీరుగ 

నుంచెను. అతండు పద భ్రష్టుం డయి హతుం డయినపిదప సామంతు 

లితనిని దమ సులానుగ. "నెన్నుకొనిరి, 

వరి సంవత్సరములు పాలీంచి గార్ స ట్రగాము న6 జనిపోయెను. ఈతని 

. తరువాత నీళనికమారుండై న నస్రత్ హా రా జయ్యెను, 

ల అల్లాడ == గంజాంజిల్లా శ్రికవళేంశాలూ కాకు చెందిన 

గా మము, "జనసంఖ్య ౧౪౫౮౯ (౧౯౩౧). 
లే 

అల్లాడ నాథుడు. 
యమునానదీతీరమునందలి వీకచక్రవగరమును చాలించిన చావోణ 
వంశజారడగు సూర్య నే సెనునియాజ్ఞ ననుసరించి నిర్ల ర్ల యామృత మనుధర్మ 

నా లక్షృణుని జ్ర 

i 

శాస్త్ర గృంథమును _రచియించెను, - ఏతత్ గ (గృంథరచనమున నితడు. 
లొను మనుస స్మ ఖతి విష్తుస్ఫృతి,. పాఠాశరస స్మృతి ఆప _స్టంబస సతి 

మితాకుర్క 'అపరార్మ అర్లవ, పారిజాత, 'స సృృత్యర్ణసార, స స్మృతి 
చంద్మిక, నూత్న, కొర్మ, వారాహ్మ వైన్లవ్క వామన, మార్క_ం | 
జేయ భవిప్యో త్తర, జామా ద్రిప పరిశిష్ట్య,  అనంకభట్టీయ, 
శి, కాలాదర్శ, చింతామణి త్రిదండి, కృత్యకల్పతరు, ధవల 

పురాణసముచ్చయి, దుర్గి తీవ రామకాొతుక, - సంవత్సర ప్ప ప దీప్త 

గృవ్యాపరి 

భోజరాజీయ దేవదానీయ్య యాషనారాయణీయ విద్యావేదపదతి,.. ధి 
మవో చేవీయ, విశ్వరూ పకృత నిబంధ గృంథముల నవలోకనము చేసీ 
నట్లు చెప్పుకొ నినాండు, ఈనిర్ణయామృతము నిర్ష్ణయసింధువు నందును, 

రఘునందనుని చేతను, భట్టోజీదీక్షీతకృతమగు తిథినిర్లయమునం దును 
ఊడావ్మత మయినది, అల్జాడణాభు (డు శ్రీ స్తుకకము ౧౩౭౫ నకం 

ఇతడు - జనరంజకముగ 

సే౯_ అల్ల పు రం 

దరువాతన్వు పదు నా జవళ తౌబ్టికి. బూర్వమునను ఉఊండియుండు నని 
చర్షిత్త కారుల నుతము, నిర్గ (యామృతప్ర పతీ నొకదానిని ప్రొ ఖసరు 

వీబరు తేన చెర్జి క గృంధప ట్రికయందు పరామర్శించియు న్నా (శు, 

అల్లా డభ లె ___ కడపజిల్లా పొద్దుటూరుళాలూ కాకు య 

చెందిన గ్రామము. జనస సంఖ్య ౧౧౯ (౧2౩౨). 

అల్లాడసా లెను __ విశాఖపసణనుజిల్లా విజయన? 
రము తాలూకాలోని జమోక్లా దారీ గ్రామము. _ జనసంఖ్య లోక 

(౧౯౩౧). స 

© లా పుర ము __. గంజాంజిల్లా బరహంప్రరంతెలూ 

కాలోని గ్రామము, ఇందడలీ జనసంఖ్య 300 (0౧౯౩౧). 

అ ల్లా వ చె —_ అనంతేపురంజిల్లా కదిరితాలూ కాకు చెందిన 
గ్రామము, “జనసంఖ్య ౨౫౦౬ (౧౯౩౧). 

అల్లా పు రము. కృష్ణజిల్లా గన్న వరము ఈాలూ.కొ 

లోని జమాక-దారీ గ్రామము, ఇందలి జనసంఖ్య. రాం౭e (౧౯౩౧). 

అల్లార్డిస్, అలెగ్గాండక్ (౧౮౮౬ - ౯౬) లా స్కాట్ 

లండ్ దేశజా డు. ౧౮౬ - ౭౫4 వణుకును. కలక త్తాలోని 6 శ్రండ్ 

ఆఫ ఇండియా ” అనుష్మత్మికళు ఉపసంపొదకుండుగ నుంజెను తేరు 

వాత కొంతకాలము సీలోేకొకెమ్బాప త్రి తికకు సంపాదకుడు 

_నుండెను.. ఇతండు "పక్క్కూునవలలు చై చెను. మజీయు . సెక్కు 

ప్కంథములు. రౌ, నెను, 

అల్లికపని __ ఇది రెండువిధము లు క ఊలు అల్లీ క, 

శో అల్లీ క (Crocheting ). ఈ రెండువిఫములై న.' అల్లీకలంను 

తయాశబ్దముల క్రి కింద వివరింపంబకును. 

అల్లి గూడ ను గంజూం జిల్లా సురదా. తొలూకాలోని 

 బోడోగోడోజమికాదారీకి జెందిన చ్రూనమము. ఇంవలిబనసంఖ్య Us 

మూత్ర మేం. 
అల్లి గూడెము _ కూడ్చునోదావరజిల్లా. భద్రాఛలం 

శాలూకాలోని యే జెన్సీ గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౫౩౬ (౧౩౧). 

అ ల్సి నగరము కర్నూ లుజిల్లా' కంబంశాలూ కొ 
లోని గ్రా, నుమ, జనసంఖ్య ౧0౮౫ (౧౯౩ ౧): 

అ ల్లీ వ హ్ —_ పళ్ళిమనోదావరిజిల్లా చింళలప్రాండితాలూ 
శాయందలి , త్రాకయు. జనసంఖ్య ౧ ౧౭౦ (౧౯౩౧). 

అ ల్లి పు ర 0 విశాఖపట్టణముజిల్లా' విశాఖపట్టణము 

శాబాకాద ఇెందిన. జమాకొదారీ గ్రా మము. . ఇందలి. జనసంఖ్య 

] ౫౮౨ (౧౯౩౧ )« 



_అల్లీపురము-_ అల్లోవ పనిషత్తు 
అ ల్లి పుర ము __, గంజాంజిల్లా బరహంఫురం తౌలూ 

శాకు చెందిన చగ్రామము, జనసంఖ్య Ue (౧౯౩౧). 

౫౨, నెలూరుజిలా చనెలూరుతాెలూకా 

. యందలి గ్రామము, ఇందలిజన'సంఖ్య ౨౩౨౦౯ (౧౯౩౧). . 

అల్లి పురో లా గంజాంజిల్లా ఆస్కాశాలూ కా జేబొ 
భూమి ( చేవభూ-మి ) మాలుక్టారీకి చెందిన గా నము, జనసంఖ uy ఫీ 
'రో౯ార (౧౯౩౧). . 

) : 
అర్హ పూడి _ కూప ్పగోదావరిజిల్లా  తునితాలూకా 

యందలి జిమోకొదారీ గ్రామము. ద్నజనసంఖ్య ౨4౧౭ (౧౯౩౧). 

అల్లి పూలగుంట __ చిత్తూరుజిల్లా తిరు క్తనిశాలూ 

కాలోేని జమా౯ా దారీ గ్రామము. జనసంఖ్య ౧౭౪ (౧౯౩౧). 

అల్లి ధా రో వా (స స. నెం, ౧౫4) గంజాంజిల్లో ఛత్ర 

ఫురంతాలూకాయిందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౮౧౫ (౧౯౩౧. 

అలిమడుగు రొ — ౧ చిత్తూరుజిల్లా కాళవా సీతాలూకా 

లోని ఈ గా మము. ని నాం్రై, ము ఇందలి జనసంఖ్య ౧౧౭ (౧౯౫౩౧). 

౨ ెల్లూరుజిల్లా 

యందలి గ్రామము, జనసంఖ్య ౧a (౧౯౩౧). 

అ ల్లి మే రక _ గంజాంజిల్లా సోం చట. "తాలూకా 

యందలి మందసాయెన్లేటుకు చెందిన జమోకా దారీ చ్రాముము, 
సం ౧౨౦ (౧౯౩౧ 1! 

కావలితాలూకా 

లివి డు టు పళ్నిమనో చావరిజిల్లా ఏలూరు తౌలూ కా 
॥ | య 

యందలి కాడా గ్యామము., 

అల్లీ ఖానుడుసాొ లెను విశాఖసట్టణముజిల్లా 

అనకాపల్లి 'శాలూకాయందలి జమోకా" దారీ ్ర్రామము,. ఇందలి జన 

సంఖ్య ౪౯౯ (౧౯౩౧ 0” 

అల్లుఖోలా __ గంజాంజిల్లా శెక్కలి తాలూకాలోని 
'జమాకొడారీశ్రామము. ఇందలీ జనసంఖ్య రోర౯ (౧౯౩౧). 

అ ల్లు గుండు __ అనంత పురంజిల్లా కదిరి తొలూ కాలోని 

గ్రామము ఇందలి జన సంఖ్య ౮౦౧ (౧౯౩౧). 

అబ్లు వా డ ___ విశాఖపట్టణముజిల్లా పార్వతీపురం కాలూ 

కాయందలి జమోకొదారీ గ్రామము, జనసంఖ్య ౨౯౦ (౧౯౩౧). 

 అలూరు___ ౧. కర్నూలుజిల్లా కోయిలకుంటతాలూకా 

(యందలి గ్రామముం. జనసంఖ్య ౧౦౪౮ (౧౯౩౧) 

9 కర్నూలుజిల్లా నందికొటూ్యూరుతాలూ 

గా మము. జనసంఖ్య SU (౧౯౩౧) కాయందలి రా 

జన. 

| 

He 

నె, కృవ్ణజిల్లా కై క కలూరుతాలూోకొ యందలి 

ఈనాం గ్రామము, దీనిజనసంఖ్య ౬౨౭ (౧౯౫౧) 

రో, కృష్ణజిల్లా నందిగామ తాలూకాలోని 

గ్రామము, జనసంఖ్య ౧౩౯౧౫ (౧౯౩౧). 

౫. గుంటూరుజిల్లా శ్రేపల్లె తాలూకాలోని 

_ై్మానుము, దీనిజనసంఖ్య ౧౫౬౯ (౧౯౩౧) 

౬ నెలూరుజిలా కోోేన్రూరుతొలూ కాయందలి 
రం య 

పట్టణము, ఇందు అల్లూరు కొంగెపేట యిని 

మాండువిభాగములు గలవు, ఈమూ6డువిభాగములును అల్లూ రను 

చేర వ్యవహరిం పయడుచుండ: ను, 

(౧౯౩౧) 

అల్లూరు పేంట, 

_ ఇందలిజనసంఖ్య ౧౦,౬౯రి 

అల్లూ రుకొ త్రపట్టణము —- గుంటూరుజిల్లా ఒం 

నోలు'తౌలూ కాయందలి _చ్రానుము, ఇందలి జనసంఖ్య 823౯3 

| (౧౯౩౧). 

అలూరుగడ అ తూర్చునో చా వరిజిల్లా ఎల వరం య 69 య య 

తొలూకాయందలి యే జెన్సీ జమిక దారీ గ్రామము. దీనిజనసంఖ్య 

౨౧౩ (౧౯౩ ౧ )* 

అ ల్లెళుని సట్టణను __ అ మెరికా సంయుక్ర్తరాజ్య 

ములలోని “పెకసీల్ వేనియా రాజ్యమందలి దొ యొక పట్టణము, జనసంఖ్య 

కర శాలలకు 
/ జీ 

ఊకు్క_ కార్ ఖా నాలు 

మోటారుబండ్లు నైలుబండ్లు. ఇతరయం త్ర ములందేవము యంత్ర, 

పో౭త పోయు కర్గాగారములున్వు ఊలుబట్టలు నేయు యం త్ర, 

శాలలు పిండిమరలు మొదలై నవి "పెక్క్కులు కలవు. ఇచ్చట విద్యా 

విషయక మెనవియున్సు పరోపకారసం బంధ మెనవియం నగు సంస్థాప 

నములుకూడ6 గలవు, 

చుఖ్యాతిం చెందినది. 

శాలలు 

పొలక్రా ండతాలూ 

కాకు చెందిన శా మము, ఇందలీజనుల'స సంఖ్య ౮4 (౧౯౨౩౧ ): 

అ లే నె _ -  విశాఖపట్టణముజిల్లా 

అచ్లేయిస్ వాల్ (౧౭౦౦ - ౧౭౫3) — ఫ్రా ఫాకొను బేళ 

జుండు, ప్రఖ్యాతులదైన నాటకకర్త, 

అల్లోపనిషత్తు వా సంస్కృృతేమునందు అల్లోపనివ. 

తోొకటి కలదు, ఇందు అల్లాయొక్క_ మాహాత్మ్ స్రిము. వర్తి ంప(బడినది. 

ఇదె అక్సరుచ కృవర్తి కాలమున రచింపణబడేె నని కొందజమతము. 

ఇది అథర్వ వేదాంళర్టత మని ౫ 'జెప్పంబడినది, అహ్షోాత్తరశతోప 

నివత్తులజాబితాలో నిది లేదు. కావున నిది మిక్కిలి యిటీవలి 

డై యాండనోవు, చిత్రమైన ఈయుపనినత్తుననుండి కొన్ని వాక్యము 

లీదిగున నుదావ్యాతవనలు ? Mn 



. బండితుండు. 

Heo 

ఓం అమృల్లాం ఇళ్లే మి త్రావరుణో దివ్యాని ధశ్తే 

. ఇల్లల్లే వరుణో రాజా పునర్దదుః, 

' హలూమిమితో ఇలాం ఇలలేతి 
. య ంం య౧ : 

న న x 

అల్లో జ్యేస్థ ౦ శేేస్టం పరనుం పూర్ణం బహ మల్లా? 

' అలోర సుర మహమదరకం వరస్య అల్లో 

ఇల్లాకబర ఇల్లాకబర ఇల్ల లేతి 

=. ఇల్లాలాః ఇల్లా ఇల్లాల్లా ఆనాది 

స్వరూపా ఆభర్యణీ శాఖాం హ్రీం హీమ్, 

ఇది -యక్ళరుచ్మక్కవర్తికాలమున సంస్కృత  మెటింగిన 

... మహమదీయునిచే రచింపయిడియుండు ననుట కీ కి, ందిగాథ సహకారిగ 
"నున్నది, అక్చరుకాలమున నాతేనిసభలో అబ్దుల్ కాదిర్ బదౌని అను 

మహమ్షదీయపండికుం డుండెను. ఈతండు సంస్క్రృరమనంహాడం 

రామాయణ భారతొది న గ్రంథములను ' ఫారనీలోనికి 

భాసాంతరీకరించెను, ఈతడు “ ముంతకన్ ఊక్ తవారిఖ్. ' అను 

చరి తృ గృంథము వ్రాసెను... "అందు నొకచోబ 

యున్నాండు : 

“ ఈయేంట. (౯౮౩ హీ డా? ఫ్ క్రీ. వ ౧౫౭౫) 'దక్నీణదేక 

డెన బా,హణు? 'ముననుండి శేఖ్ భావకా అనుపేరుగల విద్వాంసుల. డైన బావ 

వాసి నిట్లు వైన 

డొకండు వచ్చియుం డెను. అతండు మహాన్ముదీయమతమునుగూడ బాగుగ | 
నభ్యసించియుం డేశు, ఆసమయమందే చ క్ర వి రి నాక అథర్వ వేదమును 

డథర్వవేదమున కనువాదము చేయు మని ఇచతోడన్కు హాజీ ఇటా 

హింతోడను చెచ్పెను!, ఈజవేదమునం దొక్క_చోట మన (కురాను 

మును పుచ్చుకొని శేభీ భావకా అన్నవాశడు 'పెహ్క_రు బ్రొహణు 
లతో వాడిరిచి.. వారీ నోడించెను.. ఈమం తృబలముచే. 'నెందట్ో 

ఫీ ందువులు నుహామదీయనుతేము నవలంబించిరి2, 

దీనినిబట్టి. చూడంా నాకాలమందు, బడౌనియో, ఇస్తాయిలో 

లేక ఖా బ్రాహ్మణ బ్రు 'బువ్రలైన శేఖ్ భావనుండో అల్లోప నిమత్తును రచించి 

F యందు రని మన మూహింపవచ్చును, వెజీమాత్ర, 

యుండండు, ఆత నికి నేమతమున ౦దును దుూరఖిమానము. లేకయుం డెను, 

(కొ నెం, ల). అన్నిముకేమలు నతనికి సమానమాలు, 

బా | 

అల్లోరి-అల్య్వాలఅ గ హారము 

ఆల్లో రి, క్రిస్తోఫా నో (౧౫౭౭ - ౧౬౨౧)-- 

ఫా శెన్సు పట్టణమున బుట్టిన విఖ్యాతచి తృ త కారుడు, ఈతనిచే చిత్తం 

పండి మిక్కిలి ప్రఖ్యాతి (జెందిన ఫారెను నారీమణి పటము 

( Portrait of a Florentine ) అనునది లండక్ ప్రరమందలి నేవు 

నల్ గేలరీలో ( జాతీయచ్చిత్రపట సం గృహమునందు ) ఉన్నది, 

అల్వ శెజ్ డొ టరీయకొ ఇ, ఫెర్నావో 

(౧౮౪౦ - ౧౫౯) లా పోర్చుగీస్ జూతివాండు, వీందూదేశ 

మందలీ గోవాలో జన్మించెను, కవి, పళ్చిమసము ద్ర, ద తీరమునకు పోర్చు 

గల్ నుండీ శండుతడవలు వచ్చిన నావిక సెన్యములకు నాయకండుగ 

నుం డేన్లు, 

అల్వ రెజ్ లూయి (౧౮౪౯౧ = ౧౯౮౧) 

స్పెయికా దేకజుడు. చి త్రకారు(డు,  ఈశనిచే చిత్రింపయడిన 

పక్క పటములు మా డి డ్రిడ్ రొజమందిరమ నలంకరించుచున్న వి, 

అల్వ డో, జా కొ చాటిస్టా __ కాలిఫోర్నియా 
'జేశజుండు. మెక్సికోప్ర, భుత్వమువారిమో (ద ౧౮౩౬ లో. తిరుగలడి 

మెక్సికనుల నోడించెను. ౧౮౩౬ - ఈ౨ వజికోను క్యాలిఫోర్నియా 
కధ్యముండుగ నుం"డెను, అప్పు డాపనినుండి తొలశగింపంబటడెను, 

అల్వశెడో, సెడ్రో డీ (౧౯౯౫- ౧4౧) — 

స్పెయికొ దేళజు (కు, మెక్సికో గలుచుటలో కాన్టెస్ స్కు సహాయుండుగ 

నుండెను. ఈతండు మెక్సికోలోని. స్వ దేశపు సరదా రులను “పెక్కు 

మందిని చంపిం-చెను, అందువలన నా దేశమునందు యూరోపియనులకు 
భాహాంత్లరీకరింపు మని యాజ్ఞూపిం చెను, “మహమ్మదీయ, ధర్మశా,స్ర్ర | 

మందలి కొన్ని యుప దేశములకును, అధర్వచేదమందలి కొన్నియుపదేశ 

౨ ములకును సామ్యము కలదు,.  భాపాంతేరము చేయునపుడు "పెక్కు | 

౨ ఆావులం. దిట్టివాక్యములు రాణా శేఖ భావకా వానిఖావమును 
చక్కగ జెప్ప లేకపోయెను, జీ నీసంగతి చ కవికి చెల్చితిని, అత | 

"పెక్కు బోధలు కలిగను ఈతండు ౧౮౨9 'లో గా కొమాలాను 

జయించెను, దానికి గవర్నరుగ నియమింపం డెను, 

అలా ౨ బొంబాయి రీవాకాంతలోని యొక చిన్న 

' సంసానము,. . a ఈం ow 
ర్జు 

అల్వాయే _ వ “తీఠవాన్యూరొ సంస్థోనమునందు అలెం 
గాడ్ తాలూకాకు ముఖ్యస్థలము, ఇది అల్యా రీ ఆను నామారతీరము 

లోని) 6 లా ఇల్లావొ ఇల్లల్లాహ్ అన్నమాట యుండెను, ఈవాక్య గల: మురియార్ అను శేటీయుడ్డున నున్నది, ఈయేటియొడ్డున'శే సంక 

రాచార్యులవారు ఫుట్టిరలు, జనసంఖ్య 5,౬ పోల్పుగీస సువా. రీస్టల 
మును నమ్ము ద్ర స్థానమునకు యాగ్య మైనదిగ నెంచియుండిరి, ఇప్పటికిని 

ఆకోగ్యస్థల మని యెంచి సెక్కు_జను 'లెండకాల నుచ్చటికి బోయె 
దరు, ఈేలూళకో కఠతక నిచ్చట వొరమునకు శెండుసారులు సంత 
జరగును, 

మాపని చేస, అల్వాలల గ్ర హారము __ సంటూకజల్లా నర్ఫా 
రావు పేటతాలూకాలోని ఈశ్రాం, _గ్రానముము, ధీనిజన సంఖ్య ౧౧౩౧ 

(౧౯౩౧). 
eon 

1, సర్ హింద్ నివాసి మైన హాజీ ఇబ్ల్రాహీం అథర్వ వేదమును ఫారసీలోనికి భాహాంకరీక రించెను. 
2, బదోౌెని గ గ్రంథము యొక్క యింగ్లీ స సుభా పాంతరము. నాకు చిక్కలేదు, అం" గాగీధిక్వకోకనుందలి భాహింకరమనస నివితెలుల, . 



అల్న్షర్ _ అల. ౦ ఖా 

అల్స్టర్ —_ ఇది 'ఐరండ్ చేశములో నొకరా స్హ్రము' 

ఒకప్పుడు ఐర్ల స దేశము ఐదు స్వతంత్రరాజ్యములం ' నలదిగ నుండె 
డిది.. ఈ యెదురాజ్యములలో ప్రథాన మెనది అల్స ప్రర్ రాజ్యము, 
ఈ యైదురాజ్యములయగి ప పతులు నెవరికి చాలే స్వతరత్రు, తులు. ఎవరి | 
మట్టుకు వాళే ఐర్జాండు దేశము నంతయు జయించి యేలవలయు. నని | 
ప్రయత్ని ంచుచుండేరి, అందుచే నైర్హాండ్ చేశము సర్వదా. అంతః 

కలహములలో 6 బడ్తియుం జెడిది; వీనివల లను పోరాటములవల్ల ను విసిగి 
పోయి స్కజలు. దేశము విడిచి పోవ మొదలీడిరి, చేల. యంతయు 
సాగుబకిలేక పాడుపడిపోవు చుం డెను, తుద స్థితి యంతయు గమనించి 
రెండవ హెన్రీ 

మించుకొనుట | చృయత్నించి సాఫల్య మును 'బొం 'బెను, ముండు 

ఇంగ్లీ పునారు అళ్ స్టర్ ప్రాంతము నాక్రమించుకొ నిరి, పిదప నీ 
ప్రాంత మంతయు “నొకసార్తకావీరునన్ బహుమానము సీయం 
బడు, ఆ ప్రాంతపు వెనుకటి రాజాలుమా, త్రయ యా ప్ప , కారముగ 
తమ వెనుకటియధికార ముల నన్నిటిని శ్ర ర్త ననుభివంచుచు చే 
యుండిరి, కాని వారు ఇంగ్లీషువారి. "నెట్ల్టయిన త ణీమివే మవల.3యు 

ననియే ప్రృయత్నించుచుండిరి, షనియల్, శ్పీవ్లో నెల అనువారు 
మిగుల పట్టుదలతో ఆంగ్లేయులను ప్రతిఘటించి నిలిచిరి. ఏలి జెక్ 

రాణి వారి నెట్లో లాంగందీసికొని తనయధికారమును వా రంగీకరించు 
నట్లు చేసెను, కాని యీాలాంసంబాటు బొలకాలము నిలువ లేదు. 

ఫ్రౌన్సు, "స్పెయికొదేశములతో కలసి . సెయిరువురును - ఇంగ్లీషు 
వారి-పె కుట్ర, పన్నుచుండి, తుదకు ఐక ండ్ దేశములో నుండుట 

తమ నుహాలము కాదని ' ఐరోపాకు 'పాటిపోయికి, ఇంతటితో 
అళ్ స్టర్ పూర్తిగ ఆం'గ్లేయులవశళ మెనది, ౧౬౦౩ -వ సంవత్సరములో 
ఇంగ్లండ్, స్కాాట్లండు చేశరులు రండును ఏకొపరిపాలన క్రిందికి 

వచ్చినవి. వెంటే ఒకటవచేళ్బు ( ఇంగ్గండ్ , స్మా_ట్లండ్ దేశముల 
రాజు "చాలమంది స్క్మా_ట్లండ్ దేశీయుల$రనుు కొంతమంది ఇంగ్లీ షు 

వారికిని అల్ స్టర్ లోని భూములను పంచి యిచ్చి, ఆభూముల 

నన్నింటిని చాగుపటీచి సాగుబడికి. చెద్చుటకను, వానిని వారే 
“యనుభవించుచుండుటకును వరకు శేర్పతీది, . నందటిను 
అల్ స్టర్" ప్రాంతమునకు వలస పం పెను. వారీసంతతి వారికే యిప్పుడు 

అల్స్ట ప్రేర్స్కోటట్సా అని పేరు. + 

వారి" 

 ఈవిధముగ ఆల్స్ట రొహ్రాంత వ మంఠేయు ం సంప్రూర్షవ ముగ ఇంగ్లీ వ షు 

వారీకి వళ మెపోయినది, అందలి ప్రజలలో చాలమంది స్కాంట్లండ్ 

' చేకశీయులు. పక్ష ండులోని యితర ప్రా ంతేములవా రిస్టితిని సహీింప( 

జాలరైరి.. ఇంగ్ల షువారి. "నెట్టయిన వ్ ండ్ నుండి వెడల యగొట్టవలయు 

నని వారు తీవ్ర ప్రయత్నము లానర్భుచుండిరి, ఈ ప్రయత్న 

ములలో అల్టర ప్రాంత. మెల ల్ల ప్తుడును ఇంగ్లీ షువారిపతుముననే 

 పోరాడెను, అచ్చట పా ప్రాబల్యముగల స్కాబట్లండ్ దేశీయులు, తమ 
కింగ్లీ షువాలె నైనను పరాయివాళే, వర్ణ ౦డ్ దేశీయు లై. నను పరాయివాల్ 

( ఇంగ్ల సండ్ బేశపురాజు) . 'ఐిర ర్ల ండ్ దేశ్రయు. నా క |. ఇది యొకవం తెన, 

యున్నది, స్వర్షమున శేగసదారియం దుండుటచేత నచటికి "పోవలసిన 

ఫా 
“a 

ఐరిషువారియాధిపత్యము నంగీకరింపంజాల మనియు పట్టుపట్టి ఐర్ఫండ్ 
స్వాతం తృ పృయత్న ములకు - విరుద్ధముగ సర్వదా. ఆంగ్లేయులకు 
తోడుపడుచువచ్చిరి, . చేంటికిని _ ఐరన్లం డ్ జేశమునక్రు స్వపరిపాలన 

మోయంబడినతరువాతంగూడ జాతీయవ్యవవారమలలో అల్ స్టర్ 
తక్క ఐరక్లండ్ దేశముననుండి వేజుపడియేంయున్న ది, ఐర్లండ్పార్గ 
మెంటు జేబు అల్ స్టర్ పార్ల మెంటు వేటు; ఐర్గండ్ “ఏీరవ్వంతే 
ఇంగ్లీ సవారి యధి కారము సడలింప - యల్నించినను, ఆయక్నృములను 

భంగపలు చుటకు అల్ స్ట ర్ సంసీద్ధముగ నున్నది! 

బే 

అగాధ మగు నరకముమిందుగ నిదె నిర ంప(బడి 

అ ల్ వీ ర క్ అనా "నువామృదీయుల విశ్వాసము . ననుసరించి 

వా రందటబును దీనిమోందుగ దాటి పోవల౫ును, కాని ఇది వెండ్రుక 

కంచె సూక్ష్మ మైనవం తెన; ఖడ్గధారకం శె పదునై నది. దీనికి లకు 
నె నై పుల ముండ్ల, ధర్లాత్తు లెనవా రెట్టికష్ట యుగాని లేకుండ సులభము 

గను, కీన్రుయుగను దీని" చెనుండి నడచి “్వర్షకున శేయుదురు. దుర్హాద్దు 
లె నవా "కందలు సథ్దోలోకమునం గరాలుదురు, 5 

అ. ca ౦, బొ, _ దీనికి ఎజ్జదుర్ష. నుని పేరు, ఇది స్పెయిను 

చేశమందలి గ్రౌనడారాజుల రాచనగరు. ప్రస్తుతపు కట్టడయుల 

లోని విస్తార భాగము. గ ఆనడాలో, రాజ్యము జేసిన మూరు లనయకు 

మహమదియరా జులచే స వ క తాబ్టి ప్రభమార్ధ భాగమున. నిరి ర్మింప(డి 

నది, శేశాబ్దులు గతించినకొ లదియు ఉసేే కలనేమ్స చ త్త వర్రియైన 

వింపహపహూజూరము 

౫-వ చార్ లెస్ను ౧౮౧౫౨ లో డ్రి ంచినేనానియైన బాష్ట్రియా యను 

నతండును సలిపిన దుండగప్రు విభ్వరసనములవల నేమి ఈ ప్రాసాదపు 

సౌందర్యము చాలవటికు పా-డైనది, కాని దీనిని పునకుద్ధరిం చుకార్యయు 
| జోస్ కం క్రై రాస్ (Jose ( Contreras) నామకస స్థపతిచేత క్రీ ch 

; యనియు, అందుచేత తా మింగీ గ షువారీయద్ధి కారమును సహించినను. ౧౮౨౮ -వ సంవత్సరమున ఆరంభింపయబడి ౧౮ ౭-గ౮౯ం పర్యంత 



కాం అల కీమ్ 

మతనికుమారుడగు రాెఫీల్. (R2f2eh)వలన సాగింపయబడేెను. ముఖ్య 

ముగా నిది రెండుదీర్ణ చతుర. స స్కము(091029ు లై లె నహజారముల నాను 

కొనిని శ్రి ంపయబడిన భవనములపుం జియా, ఈపహజారములం వొకటి మోన 

సరస్సాధము (Court of fishpond), ఉత్తరదకీణముల ౧౩౮ అడు 

గుల పొడువున్కు ౭ర అడుగుల చెడల్పును గలీగ యుండును, శెండవడి 

తూర్చుపడమరలుగ నుండు సింహహజారము (Court of- lions ) 

చలువరాతినిర్మితము లన ౧౨ సింహనూ ర్రులచే _అలంక్షృత మగు 

జలధారాయం త్ర, మిం దుండుటవలన . దీని కశేరు వచ్చినది, అల్ 

_ హంర్రైహ్రైసాదము అందలి యన్ని ఛవనములతోపాటు స్పెయిను 
చేళపు అశేబియనుక ళకు రత్న ననియు, అతి సుందర మైన అత్యంత పరి 

హతే మైన ఉదాహరణ మనియు పేరువడసీయున్నది. దీని సమానా 

మికి్కి_లీ పర్శి కృేమమో(డ తయారైనది, _ కొంతినుంతేములెన నానా 

విధవర్భము లిందు చిత్రితములై అత్యంత సౌందర్యమును వెలిపటు 

ల చుచుండును. - కాని పరిమాణమునందు చిన్న దణటచే గాం ఫీర్యము 

తక్కువ ప్రతిపార్శ మందు నున్నముఖమంటపములం పదునొకండడు 

గులయొత్తున ఒకొ్క_కటిగను, అేకములుగను న్నిర్మింపంబడి న. ౧౨౮ 

.. చలువరాతి స్తంభములమా౭ద కట్టణిడియున్నవి. ప్ర ప తిచివరయందును 

మంటపములు హజారములోనికి మందుకు స్రోనికానివచ్చిన ట్లుండును 

సంహహజారమున కెదుకుగ నన్న కట్టడములు ను 

వానిలో నొకదానిమియి . 'సమ్మటమువంటి కప్పు 'ఫువరుర్ధరణము 

నొందినది. అల్ హంశ్రా, 

రములోనికి దారితీయును. దీనిప ప్ర కేశద్యారముకడ మూరుల అవశేన 

: ములుగల చిక్క వస్తుశాల వీర్పడియున్నది. సింహహజారమున కదు 

: రగా అటిక శ్రే జస్ (Abencerrages )యుక గ్రా శాల కలదు. 

'పాలగచ్చును, ప్లై పాస క్టవతో అలంకరణమును దీనియందలి వైలకుణ్యము, 

వే లాడు. లేవె ట్రులంబ్లోలి. యుప్పారు “స్టాలెక్ట ఈ యలంకరణము వ్ర 

యిటు ): కమాను క్రి ంద . పరిపూర్ణ తను. గాంచును, లతౌప ర్లసద్భళ 

చి 

"మునకు లీవు. 

చా యందలి సుందరళాలలు ' కాన్ని 'కవాజా | 

-అల జెక్ ర్దుజెక 

శ్ ములును అమోఘరీతిని లీఖింప(బడియున్న వి. ఇందు రాతిచెక్క_ 

డపు పని ని మిక్కిలి చక్క నున్నది, 

సింహహజారఫు త్రోవయందున్న తోరణములు 

అల్ల క్రీ క్ష్ (శ్రీ ఫ్ర, ౭౯౬. ౮౨3) — కార్తోవాకు 

'అమోరు. ఫ్రాంకవారీని (పరాసులను ) పీర నీస్ పర్వతముల చెలుపలికి. 

| తజిమివే సెను, 

అల్ల iS (ఓ శే ౯౬౧- ౯౭౬) _ కారోవాదేళ 

స్త వులయిన యూరోపీయనులను పెక్కమాలు 

లోడించి ది్వెజయమాం గాంచెను, మహమ్గదీయ మత ప పృచారముం 
జేసె సెను, ఇతడు ప్రజారంజకముగ రాజ్య -మేలెను, రది 

జేసె సెను. ౬. లతల (గ గ్రంథముల సంపాదించి గ్రంథాలయమను స్టే సావి 

చెను, అది కాట్గోవావిళ్వవి ద్యాలయమునకు మూలాధార మయ్యెను. 

వర్ (ఈ శ ౯౬౫- -౧౦౩౯) ఎ అరబ్ఫ్ 
చలిపీకయు. జీత తృవైద్యుండు. చ్చీత్ర .తృములనుగుటించి యితం డొక 
గ్రంథమును. వ్రాసెను, దానిని యూారోపియనులు ౧౪౭౩౨ లో 
'ల్యటిగుభానలోనకి కద్దుమా చేసిరి. ఈతం డద్దమలను సటించి వ్రా సిన 
వారిలో మొదటివాడు. -కంటిజోదువిమయమై మొదట చ్రాసీ వినవా€ 

డీశం డని యందురు, 



ర్ట 

జ. అవంతి _ ఆ ఇది పూర్వకాలమందలీ . యొక జేశము పేరు. 

డాని రాజధాని యెన పట్టణమునకును ఈశేశే యుండెను. . ఆ పట్ట 
ణము నిష్ప డుజ్జయిని యందురు: హొమచం ద్ర కేశమునందు అవంతి, 

ఉజ్జయిని విశాల, ఫున్నకండిని యను నామములు పర్యాయపదము 

లుగ నీయంబడీనవి, ఇయ్యది యిప్పుడు . మాళవ డేశమున. సింధియా 

రాజ్యమునం దున్నది.' ఇయ్యది అవంతినదీతీరమునం దుం డెను, అవంతి 

నదెశే సీ ప్రానది యని "నామాంతరము, ఇయ్యది మోక దాయకము 

లయిన స సస్తపుర ములలో నొకటి, ఈ అయోవ్యా మథురా మాయా కాళీ 

కాంచీ అవంతికా పరీ ద్వారవతీ చై వ సప్పెతా మూత చొయికాః8) 
య దై. | 

అనుళ్లోకము. సుప్త సిద్ధము, మహాభారతీకాలమునం దిది నేక్క అపర 

నేకకును నర్హదకును దక్షిణమున నుండెను (థార., సభా అ. 30) 
ఇచ్చట సుందోప సుందు' లనురాజు లుండిరి. 

యుద్ధమునం దు దుర్యోభనప కృుమునం బోరి నాల వదినమున అర్జునుని చే( 

జచ్చిరి (ద్రోణప.). నిరక్షచేశయననుండి (Equator) అవంశివజ 

కును గోలదినయెడల నది భూపరిమాణమునకు ౧౬-వ వం. తుండు 

ననియు, డానికి ౧౬ రెట్లు. చేసినయెడల భూమిిప్ప మాణము. వచ్చు 

ననియ్య, మునడ్యాతిమ్ము_లసిద్ధాంతేము. 

నిరకు చేశాత్ కీతిపోడశాంశ్కే భళే 'దవంతీ గణి తేన యస్తాత్ 

_.కదంతేరం పోడకసంగణంస్యాత్ . భూమా న మస్మైత్ బహు కిం 

తదుకా కా $—( భాస్కరాచార్య (డు న. 

=. దీనినిబట్టి మనసి సీద్ధాంతుల లెక్క ప్రకార మవంతియొక్క_ క జ "త్త 

రాక్షూ కీయ ౨౨౮ అంకము లయియుం' డెను, ఇప్పటి లెక్క ప్ర ప,కార 

'ముజ్జయిని ౨3 'ఉఊ త్తరామౌంశములమోంద నున్న దెం ఆంళ నునంా 

2౭0 మైళ్ల దారము. ఈదేళశమును ఈపట్టణమును హీందూదేళచరి, త్ ము 

నందును సం స్క్య్బుత।, ప్రాకృత వాబ్య యములందును మిక్కిలి ప్ర పని నిద్ధిగంచి 

నవి. ఇందునుగుజించి అధికము, * ఉజ్జయినీ ?శబ్దమున( ఊాడనగును, : 

_ అవంతిపరమఘు. 
శ్రనప ట్రణము; వితస్తానదియొడ్డున అవంతివర ర్మ (క్రీ. శీ, ౮౫౫(- రారా క్ర) 

'యనురాజుచేం నట్టింపయిడియెను. 

"కలది యని యూహీ 

మునదై కోట నుపయోగింపయి డెను... 

వారు భారతే 

| ములకును నీరు పాజునట్లు చేసి 

—_ కా క్షీర దేశమందలి ఆొకప్రురూ 

పూర్వకాలమున మిక్కలి వై భవ 

“మనుభచించెను. ఇప్పుడు శిథిలమె. యొకపశైన నున్నది. దీని నిప్పుడు 

"వంతిపుర మనియెవరు, భగ్నావ శేమముల వై శాల్యముం బట్టి యీపట్టీ i 

ణము వై భవదశయం _దున్నప్పుడు ఎక్సు మెళ్గకం శు చెక్క డుపొడువు | బూర్వము మహాసుఖిక్ష కాలమందు [గాడ “ఖా” మూనమునకు ౨౦౦ల 

ంపఃపడుదున్న ది. ఇక్ళట అవంతీశ్వరునిదేవా 

“లయ ్ముండెను 3 జయసింహు మున శ : 
ల ండేను 3 'యసిం నికాల క (ర్త న, ) యూద్ధ | చొప్పున నమ్మంజొచ్చిరి ! 1} జీవహింస యెవ్వరును . ఇేయం(గూడ దని 

. యారాజు కాసించెను, ఈతనినిగుజించి యెక్క మ "తెలిసికొన(గోరు 

అవంతివర్త (ఈ. శ్ర ౮301 - ౮ాలోకి 0. — ra వారు రాజశరంగిణ్సి ౫-వ తరంగము, ౧-౧౨౬. శ్లోకయులు చూడ 
: ,కోవురాజు. సఖవర్తో కుమారు(డు,  ఉర్పలొపీడుండను 5 రాజు ద కాజ్యరు. 'నసను, 

దీణారముల చొప్పున సమ్థుఛుండినవడ్డు, 

నకం. 

చేయుచుండంగా కూరుల డనుమం త్రి యాతనిని పద్శాణ్యష్ట్రానిం జేసీ 
సృ్కజావిప్పసశాంతిక్రొలు కవంతివర్శ ను రాజును చేసెను. ( “రాజకరంగణ్మె 

రో-వ తరంగము), అంతకుం బూర్వము విప్లవములచే చూధపడుచున్న 
చృజల కతండు శాంతియు సుఖమును కలిగించెను, ఈత 6 "జెన్నియా 

పట్టణ ఇములునుు చదేవాలయములును నిర్మించెను, 

జ్ సెను, అర్రక మాల నిచ్చెను, 

కరుడు! 

సర బ్ద'స్వదానముల 

గొప్పగొప్పక నుల కాశ్మయ 

? శివస్వామి, ఆనందవర్గనకవి, . రత్నా 

అనవా: కీతనియాస్టానమనం దుండుటజఆకుకాకు రా 

మం త్రులసళ్కారమువలన నపరిమితధ నవంకు, లె రా జులకు6 దగిన 

వాహనము లెక్క సభకు వెళ్లుచుండిరి 1. రాజువఅెన్ మంత్రియు 

రాజబంధువులును చేవాలయాదులు ెక్కుులు కటించిరి. కశనిరాజ్య 

మునందు జరగిన పృజాహీతీకర మెన మహా కార్యములలో, నీటిపాటు 
దలనుగుణించి సి ంధువితేస్తానదులకుం గట్టినయానకల్టులం ముఖ్యమైనవి, 

ఇవి విళ్వకర, కు సంబంధిం చినమహా కార్యము (Great engineering 

works y లని చెప్పవ లెను, ఇవి యన్నియు జేసిన విశ్వకర్మ 

( Engineer ) సుయ్యు6 డనువా(డు నిక స్వేనదిలాిక్క. పాత్ర, 

సన్న దిగా నున్నచోట దానిని విశాలముగ6 జేసెను. -” నదు లుప్వార? 

దేశమును పాడుచేయుదుండం గొ గొత్తకాల్వలు త శ్రువ్వించి నీ రంతయు 

నుప్పాంగకుండం జేసెను, సింధువిత.్ట సలు పూర్వము వై న్యస్వామి 

యొద్దం గలయుచుం డెను. వానిమార్గమును మార్చి సుధరంర్యూ చవి శనగ 

రమునొద్ద సంగమ మగునట్లు . చా వితస్తానదికి శిలామయ మైన 

యేడుయోంజనములనేళువు( కట్ట ) జ _ మవోపద్మ సరోవరమును 
నిర్మించెను, కుండలాకార ముగ నడ్డకట్టలు కటి ర్రాతూడులను. నీటి 

బాధనుండి తస్పించెను, ఈప్ర, కారముగ బ్రుహం డయిన జలాధార 

నియామకమవో కార్యములు ( Waterworks చేసి కో జీళమును అతివృ 

ష్ట్ర నావృష్టిభయముననుండి తప్పించెను. ఇంతియ కాయ, అన్నిగాను 

పృశతిశ్రామమునను ండియు భూమి 

( పొలములలోనిమన్ను ) తీసికొని -. అది యెొంతకాలమున కారును, 

ఏకాలమందు. దానికీ నీరు కావలయును 1 అని నిక క్తయించి, మే రాను 

ఘున కం'తెంళనీరు కావలయునో అంకేంతనీ రావమూా ర్రానుములక్ర 

సకోలమునందు పౌటులాగు చన సెను. ఇట్లు బే మంతయు. ఎ వానతో 

బని లేకుండ సమృద్ధిగం జంటలు పండునట్లు చేసినందున, అంతకుం 

విల దీచార ములకు * ఖారి”. 

* 

డిం. 

. 1. వీరిలో. 'ఆనందవద్ధనుండు. ! శ్వన్యాలోక ౩ మునకున్యు: 4 జేపీశతకమ ” నకును కర్త ర్త కళ్నాకకుడు * 'హరవిజయ క ర్త 
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అనగాపహాను (డు — .. వసుదేవునకు వృక చేవివలన( 

బుట్టినకుమారుండు. 

అవగాహాు డు బావాలు వృష్టి పలోత్చన్ను (న యొక 

_ యాదవుడు, 

_ అవచ్చిన్న వాదము _ _. వేదాంతులలో.. జీవాత్తను 
సతీంచి రెండుముత ములు కలవు. ఒకటి. పృతిబిం బవాదము. నటి 

యొకటి అవచి న్న వాదము. అంతఃక రణమునందు6 బ (బతిబింబించు 

చైతన్యము జీవుల డని మొదటివారీ మతము, అట్లు కాదు? అంత:ఃకర 

ఇావచ్చ్భిన్నమైన చైతన్యము జీవుడు అని రెండవవారినుతము. ఆకాళ్ల 

మంతయు నొక గ్రాటి మై యెనను ఘటావచ్చ్ళిన్న మును ఘటాకాళ మనియు, 

. మ'కావచ్చిన్న మును మళాకాళ మనియు నన్నట్లు వైతన్య మంతయు 

"నే మైనను అంతఃకర ణావచ్చిన్న చై తన్యమునకు ॥ గు ర్తుకొజకు జీవం 

డే పేలే కాని యది వైకశ్యమునకం శె వేజుకాదు అని పేరిమతేము, 

- అవబ్భేదళమ. — ఇది తర్క శ్యాస్త్రనుందలి" 'పొద్ర 

| _భాషికపదమ. అవశచ్ళేదకము. పదార్థమయొక్క_ధర్మ ము, _ఏనర్మ మును 

బట్టి యొకపదార్థ మిఠేరపచార్థములనుండి వేజుగ భానింపంకునో 

యాధకర, మున కేద్ర వని పీరు, సన్న్యాసి” 

యనుసప్పుడు జడలు గలీగియుండుట ._ సన్న్యాసియొక్క్ల యవచ్చేద 

కము. జడ లాతనిని ఇతరులనుండి వేబుచేయును, ఇ ప్లై యొక్కాాక్క్ల 

పదార్థమునందును గొన్ని ధర్మః ములసయాహ మవచ్చేదకముగా నుండ 

వచ్చును, 

6 జడలుగల 

 దమును చెప్పవలయు నన్న త్య? (సృత్టయము "పెట్టి “సుటత్వము 

భుటముయొక్క._ అవచ్చేదక మని చెప్పుదుము, అశ్తే 6 గేత్వము ? 

'గోవునకున్సు * మనుమ్యత్వము ' మనుమ్యునకును, 6 చక్క (దనము ి 
చక్క్చనివ స్తువులకును అవచ్చేదకములు, ఒక్షప దార్థమును ఇతరమున 

నుండి కోసి విడందీసి చూఫునది.  అవల్ళేదకమ ). దేనిని. విడ 
దీయునో యది 6 అవచ్చేద్యము ?.. ఈ క యవ న్యావచ్చేదక భావము 

స్వరూపసంబంధరూపము, 

౨ వ్యాప్య వ్యాపక భావము, ఇందు Penn ౧. (అ). 

సామా న్య మగ. రెండువిధ ములు ; ఫ 

ఇప్పుడు కొట్టములో గోవు లేదు అనువాక్యమునందు "నేత త్కాల 

మునకును ( 'ఇకాక_లమునకను ), గచాభావమునకును (ఆవు లేమికిని ) 
అవచ్చేద్యావచ్చే దక భావము కలదు, (అ) మాలావచ్చిన్న వృక్షము 
కపీ సంయోగము కలది అనువాక్యమునందు. మాూలమునకునుు సంయోగ 

| ముసకును అవచ్చేద్యావచ్చేదక భావము కలదు. . ఈరెండును స్వరూప 

సంబంధరాప మైన _అవచ్చే ద్యావచ్చే దక భావమునకు నుదొహరణ 
. “ములు, (౨) పృథివి రూపవతి (రూపము కలది). అనువాక్యమందు _ రూపషమునకును, పృథివీత్వమునకును . అవచ్చేద్యావచ్చేదక భావము | 

కలదు. ఇదె వాష్టష్యవ్యాపక భాభము ? గలదానికి నుధావారణము ; జ. 

ఘటము "యొక్క యవచ్చేదకములు విశిషాకారము మొద 

"అయినవి వీని నన్నిటిని గలీపి యొక్క_టిగ ఘటము యొక్క అవచే 

 అవగావహా + ను (డు _ అవతారములు 

అవచ్చేదకత్వ. మనంగా . అనతిరి క్తృవృత్తిత్వ* మనియు, 
అవచ్చ్ళిన్నత్వ. మనంగా 6 అన్యూూనవృ త్రిత్వ” మనియు కొందణజచే 

లక్షణము చెప్పంబడినది, * అనతిరి _కృవృ శ్రిత ' మనంగా ఈవస్తువు 

నందు. దప్ప మటీయెచ్చటను ఊండనట్టిభర, మని యర్థము, “అన్యూన 
వృ త్రిక? మనంగా ఈవస్తువునం దంతటన్ను. కొంకయేనను తక్కువ 

లేకుండ్క ఊండుధర్మ మని యర్థము. చెని చెప్పంబడిన స్వరూప . 

సం బంధరూప మైన "భవమునందో వినయశావచ్చేదక, లక్ష్య కౌవ 
చ్చేదక్క ప్రతియోగిశావచ్చేదక, కారణతావచ్చేదకాదు లను పెక్కు 
"భేదములు కలవు, 

అవటనిరోధన ము ___ ళ్లినరళము.. జనులను గర్త 
" "| . ధి (| శ a 

మున ద్రొ సీనవారి నిచ్చట శిక్నీంతురు 

అవటోద __ భారత వర్గీ యనది. 

. అవతారములు -- “అవతార” మనంగా దిగుట పె 
నుండి కి క్రిందికి వచ్చుట, జేవుండు మనుస్యూదిలూపములను ఎత్తుట 

అవతార మనంబడును, దేవు డవతార మె_తై ననంగా( చెనుండు 

దేవుడు లోక శ్నేమమునకె కీ ందికి దగి యీలోకమునకు వచ్చె WW 
నని భావము, 

స్వరూపము = పృపంచమునం దు నధర్శ మధిక మైనప్రుడు 
దుస్హ్ర శిక్షణము నకును శిష్ట్రసంర కణము నకును భగవంతుడు పళు 

పక్షీనునుహ్యాడిరా పములతో భూమిపై నవతరించు నని పెక్కు 
మకములవారినమ్రిక. విష్ణువు మత్చ శ్రిహార్మాద్య వతార ముల నెత్తె నని 

హిందువులును ' పరమవిజ్ఞానము బుద్ధుండుగను బోధిసత్తు ప్రలుగను 
ఆవతరించు నని బౌద్ధులున్ను ఈశ్వరుని వెండవయంశమగు ఫు త్ర (డు 

ళ్ ఏసు  యాపమున నవతీరించె నని ఇ, _సనులును తీలం చెదరు, 

ఈ కల్పనల. యన్నిటిలోనుు ఈశ్వరుయ మానవుల కుపకారము 
చేయవలె నన్న యెడల నాతండు భౌతికరూపము ధరించుట యావళ్యక 
నున్నకల్పన కలదు. ఒకానొక రాజ్యమందలి యొక గ్రామములో ని 

ప్రజలకు మృగములవలన( గాని చోరులవలనం గాని బాధ గధ కళ్ళినప్పుడం 
రాజు స్వయముగ నచి నోటికి బోయి వారియాపదను నివారించునట్లు, 

భగవంతు(డు లోకోపకారమున కై ఛాతికచేహాములను ధరించు నేను 
నమ్మికయే యాయవతౌరకల్పనకు మాలము,' దు స్టులవలనను, చానవుల 

| వలనను బాధ కలిగినప్పుడు భూదేవి గాన్కి యిం డ్రా ది దేవతలు గాని 
పాలకడలికిం బోయి శేవశాయివిన్లువుతో వెంటి పెట్టుకొనుటయ, 

నాతండు వారికి. నభయమిచ్చి పంప్పీ యోగ్య సమయము వచ్చినపు 

డొకయవతార మెత్తి తి దుష్టుల సంహరించుటయు ననునడి యన్ని యవ 

తారములకును సాహాన్యమైకథ. 

అవతార వ్ర యోజనము : ఫా 'అవశారములయొుక్క సయాప 

'కాలమలనగుతించియుం, '్రయోజనమలనునజించియు భగవద్దీతల 
(a 



అవతారములు. 
లోని ('రో-వ అధ్యాయమందలీ ) యీ (క్రీందివాక్యములు ప్రమాణ 

ముగ నెంచంబడుచ్చున్నవి ;__ 

(౧) అజొ ఒపి సన్నవ్యయాత్తా ఛూతానా మౌళ్వరోఒపీ సన్, 
ప (ప్రకృతిం స్వా మధి స్థాయ 'సంభవా న్యూ త్మ్ మాయయా, 

(౨ యదాయడా హీ ధరస ర్మస్య గ్లానిర్భవతి. భారత్కు 

అభ్యు జ్ఞాన మధ ర ర్మస్య త దాఒత్తానం సృజామ్యహమ్. 

(3) పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశోయచ దుష తామ్, 

ధర్మసం సంసా సెపనార్థాయ సంభవామి యుగేయంగో, 

(౧) అర్థము : ఏ ఫుట్టనివాండను, తజులనివాండను, సర్వభూక 

ములకు నదిపతినో అయికూడ నాప (ప్రకృతిని ( స్వభావమును) వశపటు 

కొని నామాయ చేతనే ఫు స్టైదను. 1 

“(టొ ఓ భరతకులమునC బుట్టినవాండా | ఎప్పుడెప్పుడు ధ ర్మ రము 

నకు హోనియ్ము అధర్మ మనకు నభివృద్ధియు. గల్లునో . అప్పుడప్పుడు 

శీను నన్ను బుట్టించెదను. 

(3) సజ్జనులను 'రమ్మీంచుటకును, చెడుపనులు చేయువారిని 

నాశయ చేయుటకును, ధర్మమును చక్కల నిల్చటకును. ప్రతియుగము 

నేందును పుట్టుదును, 

 అనురాదుల యవతారములు ఇట్లు అవశౌరము 'లెక్తువాండు 

సర్వశీ క్తి క్రి మంతెన సర్వేశ్వరులడే. యన్న కల్పన కట్టీనను మానవుల 

శరీరము చేతు. ఆత్మ 'వేజబు, ఆత్మ _చుకలమరల చేదువేటుజి న్యమల 

చెత్తుచుండు నన్న నమికతో నీయవశారకల్పనను కల్పణగా, నవళౌరము. 

"లెత్తువా6 డొక్క సశ్వేశ్వరుండే కొక "దేవతలు. రాక్షసులు 

యక్షులు, అప్పరసలు, చివరకు మానవులుగూడ నవతార మెత్తుదు 

రన్న నమకము కల్రీనదె. నుహా భారతీ మున ఆదిపరమునందు ఆది 

వంళశోవతరణపర్వ ” మను ఒక ఉఊపపర్వము కలదు, దానిని *అంశావ 

తరణపర్వ* మనియు నందురు, అది ౫౯ మొదలు ౬౪ - వ. అధ్యా 

యమువజుకో నుండును, అందు కొరవ పాండవ పాంచఛాలాదులలోని 

గొప్పగొప్పవా రందజును ఎవళలెవరీయంళశమునం బుట్షినదిరయు. వివర 

ముగ జెస్పంశడియున్నది. భీష్ణుండు. వసువునంళశమున, ద్రోణుండు 

బృహ స్పతియంశేమున, ధర్మ రాజు యమునియం శేమున, దుర్భోధనుఃడు 

కలియంశేమున్క శిశుపాలుడు రావణాంశేమున్న అశ్వశ్ణాము కామరక్రో 

ధాంశీమున్క కృష్ణుని పోడళసహ ప్రాంతఃపురవనితలు అప్పేరసల యంశం 

బుట్టిరి. 

బడియు న్నది, 

బుల(6 ఇట్టే యితరంనుసతిం చి సవి_స్ట సరంబుగ6 'జెప్ప6 

రొమాయణమునందును శ్రీ కామునితో బుట్టిన 

గా 

౫౯3 

ఇట్లే చెప్పంబడియున్నవి (బాల 

కాండ, అధ్యా; ౧౭). ఇంతియకాదు, _ మానవులలో మానవుశే 
యవతార మెత్తెద రని ఇప్పందొడ(ిరి, తులసీదాసు వాల్మీకియొక గ్ర 

యవతారము ; కటీరుబాసు శుకర్గి యవతారము ; ఉద్ధవుే వంందళ€ం 

నామ దేవుగ (బుట్టి తరువాత కుకెరామునల బుక్ట్రైను ! ఇట్లు పోనుపోను 

6 అవతారము * అనణా కొంచెము “హాచ్చుకకుపు వగ “బునర్జ నవవ” 

అన్న భావ 'సేర్చడీనది. ఈ శెంటికిని మిగిలిన స్వల్ప భేద “చేది యనం 

మానవేతర బేవదానవ యకాదియోనులవారు మానవజన్మ మెత్రిననా 

“ అవతార? మందురు. సామాన్యజనులు నురలం బుట్టినచో ప్రనర్దన్య్మ 

మందురు. 

వానరాదులయ వ ఈర ౦బులును 

ఇట్లు ౪ అవతార * శబ్దముయొక్క_ యఖివృద్ధి చెందిన యిడ్ధ ము 

న టుండనిచ్చి, లోకేపకారమునకై ఆయాకాలములవారీచే సర్వేళ్వ్వ 

రునిగ భావింప(బడిన, చేవతలెత్తిస అవతారములనుగుటించి బిణూా 

రింతము. ఈశ్వరుడు సగుణుడ్కు ఒకానొకపురువవ్య క్రీ లేక య్ 

వ్యక్తి యనియు, తనరూపమును ఇచ్చవచ్చినట్లు మార్చు భ క్రికలయా 6 

డనియు నమ్తినతరువాత నాత( డవతారములెత్తు నన్నమాట 'సహాణ 

ముగ చే సిద్ధించును, వేదమునందు సంహితాభాగములందున్కు బ్రూహ్మాలా 

భాగములందును కొన్నియవ తౌరములవర్లనములు కానవచ్చుచున్తుకు, 

ఇవి వేదమునందు [ప ప్రజాపతియవతౌరములుగ నున్నను, తరువాత 6 

బురాణములలో విష్ణువుయొక్క యనతారములుగ 6 బరిణమిం -చినకి, 

అందు€ గొన్ని ( యిట దికొప ప పృదర్శనముగం జా దను. 

చేదములందలి యవతారములు * ఏ 

ముత్చా్యావతారము ; (ప్రజాపతి మకృ్యరూప పమును చు 

చినట్లు శత పథ శ్రాహాణమునందు€ 'జెష్పంబడినదె (౧౧౮౧౧. ఇం, 

ఒకదినమున మనువు చేయి కడుగుకొ నుటకు6 జేతిలో నీరు పోసికొ నలా 

జేతిలోనికి నోకచిన్నచేంప వచ్చెను, దాని జీమిచేయవలయున ని యాత 

ఉాలోచించుచుండంగా నాచేంప యిట్లు నెను: 6 నన్ను నీవు పోపి.ం చన 

యెడల "నేను నిన్ను పోషీంతును , అందుె నాళ్ళర్యపడి “ నీను న 

రాం 

సెట్లు పోషించెదవు ** అని యకం డడుగణా ఈ జల, ₹ేయ ము లో 

మనుష్యుళలందణును జచ్చెదరు; అప్పుడు "నేను నిన్ను రక్షీరాజదను ౨ అన 

చే”ప్పిను, అంతే నాతడు దానిని పెంచ నది క్రామముగా . "ఊసద్దదిలై 

లో అర్ 
ఆతనిచే సము ద్రృమం దుంచియి డెను, అంత ప్రళయము వచ్చి (కుపరి 

చము నంతయు ముంచ6ంగా మనువు తేనపడవను ఈ చయపకొమ్యకుం 

గెను, అది యాళని ఓడను లాగికొనిపోయి క్రొండమో(దం జేచ్చాకు. 

ఇచ్చట వేదముల రక్షీంచువివయ మేమియు లేదు, 

1 ఈ క్లోక్షమునకు అర్థము చేయునపుడు శంకరాచార్యులవారు “మాయా? శబ్దమునకు c 2 జగత్తును మోహింపంజేయానట్టి ఆరు-నాది 

చైన్హనమాయ 3 యనియు, “సంభవామి? యనంగా పుట్లినట్టుగ నయ్యెదను * పరమార్గతః కదు? అనియు నర్థము చేసిరి, రాషానుజాణవా చల 
6 మాయా 3 శబ్దమునకు . (6 జ్ఞానము. ' అనియం, % ఆ రత్త మాయయా + అనలా": తనజ్ఞానముచే ఆత కృ సంక ల్బయుచే ” అనియు నర్భముంచేసి, 

అధ శారమం టేవామలయాథార్థ రము చెప్పబడే నని శెల్పికి. 

ల్సి చూడుడు ఆంధ ధ్రమహాభారతము, , అది ఆశ్యా. 3, 



సజల 

కూరావతొరము : 

పుట్టి, తపన స్సు చేని యాతండు ఫరీరమును, కదలీం చెను, ఆతని నూం'స 

ముననుండి అరుణాదిపురు షులునుు నఖములనుండి ఇ వె ఖానసులును, 

రోమములనుండి వాలఖిల్యులును పుట్టిరి, ఆకనిరసము నీటిలో బడెను.. | 

స్కీజాపతి దానితో | అది నీళ్ళ లేం గూరాకారమె తిరుగుచుండెను, 

ఓ నీవు నాడానవు. 'నాళీరీరయననుండి ఫుట్టితివి ' అనెను, అందుప3 
క లేదు, “చేను సూర్వముననుండియు నిచ్చట నున్నాను* అని అది 

అనెను, 6 సూర్యం ఆస 

సహ స (సశీర్టుండున్వు సవా స్రాతుంును, సహ్మస్త్కపద 

౨ అయి ' హర్చుం డెను. అప్పుడు (ప్కజాపతి విరాట్పురుషుని6 జూచి 

. 6 నీవే పూర్వము పుట్టితివి, పూర్వుండే వగునీవు ఈ సృ చేయు ” 

.. మానెను, అతడు సర్వ సృష్టి నిం జేసెను (కే ర్తి తినను _ ఆరణ్యకము, 

౧; ౨౩, 3) 

కథతోం గల్సీ విష్ణువుయొక్క_ కూర్థావతారకథ కల్చింపంబ డెను, 

వరాహావతారము! 
డను. అందుచే. _టృజాపతి ఆతి యి దేమి యని యాలోచింబెను, 

ఆతనికి పద్మ మొకటి నిలిచియుండగ. గాన్పించెను, ఓ సశే, ఈపద్మ ము 
: జీనిమాంయ - చాధార పడియున్న దో అట్టిది యొకటి యున్న ది అని 
F ఆతం డనుకిొ నెను. అతండు వరాహరూపము దాల్చి మునింగెను, ఆ 

పద్మ మునొద్ద నున్న సమృ త్తి తికను దీసీకొని, యాపద్మప త్ ము పర్లమందు( 
బ్రసరింపలేన సెను. అందువలన నది పృథ్వి యయ్యెప, ఇది. ఆయొను 
( అభూత్ ) అని యనెను, అందుచే భూమియయ్యొను. తడిగా నున్న | 
యాభూమిని ఆజునట్లు చేయుటకు గాలి వీవసాగెను. ఇట్లు దానిని 
చిన్న రాళ్లతో (శర్కరతో ) నట్టిప 'జీభెను (కృన్హయజుర్వేదీయ 
త _కీరీయ ద్రాహ్యణము, ౧-౩౨ -M-2 22. 

నొనునావశారము ; ! విష్ణువు ఇ దంతయు (ఈ వ్ర 

మంతయు ) దోంయేను, మయూండువిధముల నాతడు అడుసు షెట్తను, 
ఈత యగు. పాదము పెట్టినస్థలమందలి. పాదధూళియందు. జ - -త్తంతయు. 
నంతర్భూత మాయెను,. . పరులచే(  గీడులేనివాండును గోవును 
( ఛభూరకుకుండును ) అగు విష్ణువు ధర్మ ముల ధరించి మూరండు.. అడు 

గులు సేమెను ' (యేడు ౧. ౨౨. ౧౭.౧౮) 

ఇచ్చట విమ్ణు వనంగా సూర్యుం డనియుు అతం డుదయమున 
ఊదయగిగిమాదను, మధ్యాహ్నమున అంతేది కుమందున్కు సాయం కాల 

మున అ _స్పగిరియందును పొదము పెట్టు నని జొర్దవాభబుపి, యి 

ఇట్లు బూగ్యో 

ప్రాయ మనియా, పృథివిలో అన్ని దొపమన, అంతరికీ మందు విద్యు [ 
తా ౧ పమునను, స్వర్ణమందు. సూర్యరూ పమునను ఉండునని శాకపూణి 

చ్రేజాపతికి సృష్టి చేయ నలె నన్న కోర్కిి 

' కొని నెళ్ళిరి.. ఇందు మాకును కాంత భాగ మిం డని వారితో 

“ ఈవిష్ణువు పడుకొనుటకు నెంతీసలము కావలయునో అంత యిచ్చె ఈనై దికకథను పురాణములలో సము దృమథనము థి 

డుగ నుండెను, అందువలన దేవత. _లొప్పుకొనిరి, 
సృష్టికి బూర్వ మంతజటను జలమే యాం 

' కొనిరి. తరువాత వారు విష్ణువును ప్లూర్వదెక్క్క్టన స్థాపించి . ఛందము 

లనే బరివృతునిం జేన్సిం, నిన్ను దక్షీణదెక్కు.న గాయి త్రీ ఛందస్సు 

పపంచ | 

 యవతారములు వి శేషముగ6 జెప్పంబడియున్నవి. 

అవతాలములు 

_బుపీయొక గ తాత్పర్యమనియు నిరుక్తకారుండు వ్రాసీయున్నాండు 
(౧౨ Cy ౮). ఇట్టీతండు వాసియున్నను శత పథయఘునందు మూండు 

పాదములకథ యిటు వా యయబడినది, 
క mM NY | 

ప జాపతిసం'తాన మేన దేవతలు, అసురులును పోరాడిరి,' చేనత yy 
లోడిపోయిరి, అసురులు ప్ర్క్రపంచమంతీయు తనుదే యని తలంచిరి, 

. అప్పు డసురులు మనము భూమిని పంచుకొని జీవనము చేయుద మని 
తలంచి యెొద్దుచర ములతోం బక్చిమముననుండి తూర్పు వణికోను పంచు. 

* అన్నది. గనుక నది పురుషు. డయ్యెను, అది ది | 

నములు గలవాండును _పంచుకొనుచున్న చోటికిం బోవుడము $ లేకపోయిన మన భోగము 

కొనసాగిరి. ఈసమాచారను టేవతలు , వినిరి, *మనముమూడ వారు. 

పోవును * అని తలంచి చేవతలం యజ జ్ఞ రూఫియై నవిస్ణువును ముందుంచు 

'ననిరి, 

విష్ణువు 6 వామను( ) 

వారు తిములోే. 

దమ్ము, అధిక  మియ * మని. అసురులు చెప్పిరి. 

దోము “మనకు యజ్ఞ మంత స్థల మిద్బిరి*. . ఆదియే యెక్కువ ” అను. 

చేతను, పళ్చిమదికుు న త్రిష్రావ్ ఛందసు స్సుచేతేను, ఉత్తరదిక్కు. న 

జగతీఛందసు స్పుచేతను పరివృతుని చేయుదుము, అని యినిరి, ఇట్లు 

నాల్డందిక్క్ట లందును. ఛ ఛందముతోం గప్పి ' అగ్నిని పూర్వదిక్కు నం 

ఎ తిప్టీంచి అర్చించిరి, ఇట్లు పృథ్వి నంతను స్వాధీనప అుచుకొనిి 

( శతపథ టౌాం౧౨ ౫ ౧. ౭0. ఈవెని ఈయబడిన బుగ్వోద 

తి పాదకథయు, | శత పథముననుండి జేవదానవుల బాక్యముననునడి. శి 

పోరాటమును తీసికొని తరువాతివారు పౌరాణిక వామనకథ ర్రాసిరి, 

పురాణాన తార ములు : 

ప్పు న్య గవతారములు 5 ఇక బురాణోవ తార ముల విచారీంత ము, 

పురా ణాదులలో నితరజేవతీల యవ తౌరములకం. క విష్ణువుయొక్క 

సాధార ణముగ 6 

చేచియవ తొరములు సుప్త సీద్ధములు, దశావతార ములను _తెలుపునట్టి 

యీళశ్లోకో మందజకును చెలిని సినట్టిదియే' : 

.. మత్ఫే వీ హోరో వరాపహళ్చ * నారసి సింహశ్చ వామనక్క 

రామో రామళ్చ రామళ్ళే బుద్ధః కల్కి శేవచ, 

: ఇందు ముస్తరు రాములు 'ఇప్పుణుకియా న్నారు, పరకురాముండు, 

దాళరథిరామండు, బలరాముండు అని యర్థము, 

విహ్ణువుయొక్క. “ముఖా ఖ్యావతారములు “పది: యన్నమాట 

పెస్కనాళ్ల నుండి వచ్చుచున్న ను, ఈపదియవతారము లేవి యన్న. 
డవ 

Et శతపథ బ్రాహృణమునందుం (2౭,౫6. ౧. 0 సూడ వ్ర 

ల్సి, శతపథ ట్రాహణమునందు (౧5-౧- =తి) ప్ర 

భార్య 9 యనియు( జెప జెప్పయుకికం. 

ప,జాపతియే వీమాస ౧ యనుపందియై భూమిని పెకి శె ననియు, భూమి 

పాపల కూర్మరూపము ధరించి సచేతనసృష్టిని ఫుట్టించె నని యున్నది. 

ప్రజాపతి . 
be 



అవతారములు. 

చున్నది. “పోళమునందుం సృృష్టాకశారము లేదు. ఇ శల? 
యని వచోరిపగా, నివియన్నియు . నంశావతౌరము లనియూ(, 
గృమ్షుడు, వూర్దావతార మనియు," లేక అవతార మే కాదు, స్వయ 
ముగ విష్ణు వనియ్ము( చాత్ప్సర్య ముండుటచే నిందు! జెప్పంబడనట్లు 

తోయండి! ని, గీతోగోవిందయునందు ' జేదా నుద్ధర తే? అన్న ల్లోకయులా” 
దశోవతారములలాే బలకామునిం . జెప్పి చివరకు € దళాకృతిక కే 

కృష్ణాయ తుభ్యం నమః” అని" యున్నది, దీనిమో (ద టీక ప్రామముచు 

ఛంకరమేశ్రులం. J అంళావతారం స్తుత్వా సంప్ర పతి నళాచతారణం 

కృష్ణం హే సనో 6 త్రథాచ త్ర త్తదవశారవానీశ్వర స్ట స సేవ: న. త్వదన్య 

ఇత్యర్థః అని వ్రాసి సిన్యాండు. 'ఖభాగవతమునందు వేటు అవతౌరములు 

చెప్పి వరక శప బాం శకలా విప్లోః. కృష్ణ స్తు భగ వాన్ స్వయమ్” 

గహర. ౧ అ. 3, శ్లో, ౨౮) అని యున్నది. కాని కొన్ని పురా 

ణములలో:. ఈ రామో శామళ్చ కృష్ణశ్చ ' అను..పొళఠముహడ'ల గలదు 

( వాయు,, అధ్యా. ర వే, _ హరీవంశేమున రదు (వూార్వ. ౧: రో 

౧. నారాయెక్మ ౨.. విష్ణు. 3, వరాహ, ౮, నారసింహ, ౫. వానున, 

౬, దశ్తాత్రేయ, 2; జామదగ్న్య, ౮, రాము ౯, కృష్ణ ౧౦. కల్కీీ 

అనునవి పదిప్రాదుర్భావమ' లని _ఇొప్పంబడినది, షందు మత్చ్ ర్ట 

కూర్మ, బుద్ధ, బలరామావతాగములు లేవు, బలశానూవతార మునకు 

బదులు కృహ్పావ తాళము చెప్పబడినది, ఇళ్లే మహాభారతమునందు 

(కాంతి, అ, 3 3౯) చెప్పంబకినయవ తౌరములలో భుద్గావతార ము 

లేదు. మత్చ్య్యప్రరాణమనందు (అధ్యా. ౯౭౪, ౨౩౦ - ౨౫౮౪) 
౧ ధర్మ, ద, నరసింహ 3, వామనావతారములు సంభూళ్యవ తౌరము 
లనియు ౪, దత్తాల్తేయ్య 2. మాంధాళ్ళే ౬. పరశురామ్మ ౭. రామ 
రా, వేదవ్యాస సృ ౯ “మద్ద (౧౦. కల్కి అవతారములు మానుహావ తారము 

లనియు దశావతార ములసంఖ్య యీయ(బకినది, దేవీ భాగవతమునందు * 

క్రింది పదియవ తౌరములు 

ధర్మం నర్క నారాయణ, దత్తో య్య నృసీంహ్క వామస్క పరశు రామ, 

రామ అర్జున, కృష్ణ, (ర-వ స్క్తం), ఇట్లు పదియవతార 

ములవీవరమునందును బాల "భేదము కలదు, ఈ. యవతారము లేకాక 

విష్ణువుయొక్క_ యవతార ములు చెక్కులు ఫురుణాదులందుం జెప్ప(బడి 

అడు జ a 2 4 విస్తానియొక్క_ యో ఛచెప్పంబఎనవి ! 

నవి, 

ములు ౨౨ ఈయంయబకినవి : “౧. సనత్కుుమారులక- > 2. వరాహు(డుు 

3, నారదుడు లి నర నారాయణులు, ఎగ, కపిలుడు ౬. దతా శే 

యుండు . ౭. యజ్థాండు, రా, బుమభుంయ్క ల . పృథుచ్యక్ర 

౧౪, నరసీంహ్య 

(3 శ్రీవ ద్భాగవతమునందు (స్కంధ, ౧౩ అధ్యా, 3 ) విమ్లువు 

యొక్క అవతారము లనంతము లని చెప్పుచు ముఖ్య కె మెనయవతార 

est 

౧౦, మత్స్యము, ౧౧, కూర రము ౧౨ నన్వంతర్వి ౧9. మూకీ హాని 
౧౫ వామన్య ౧౬. పరశురామ ౧౩. వ్యాస్క 

౧౮౯. శ్రీరామ. ౧౯, బలరామ ౨౦. కృష్ణం ౨౧ బుద్ధ _ 59. కలీ 
చః యని యవతారములకభలును సవిస్ట 

జెప్పయిడినవి. 

రముగ థఛాగవతమునందు!. 

ఇట్లు నిష్తువయొక్క యవతారములం పెక్కులు చెప్పంబడినను 
వానిలో ౧౦ ముఖ్యము లమయ్యొను, వానిలోను ఇప్పటికాలమున 
హీందువులభ క్తి పూజలకు _రామక్ళస్లావతారములు "కెంచడే ప్యాత్రేము 
లయినవి, పురాణములం దొయవతారములమకి సమయే యెస్కకగాం 
జెప్పంబడినదె,. 'చేవాలయాదులును ఆ 5 యవ తౌరములకే కలవు: . 

విన్షువువలెం బురాణఘులందు శివునియవ'తార ములు విశేమముగ6 
జెప్పంబడియుండలేదు. శివుని కోవ'తారములు లేక యాత డెల్ల 
ప్పృడును ఒక్క_విధముగశే యుండుటయ్యు వి్ణువు అవతారము లెత్తి 
చచ్చుచుం బుట్టు చుండుటయు శివునియొక్క్వ యాధిక్యమును జూఫ్రును 
అని శైవులు చె ప్పదరు. విష్ణువు లోకరక్షణార్థ మవళరించుటయు, 
శివ డవతరింపక పోవుటయు. విష్ణువుయొక్క యాధిక్యయును తెల్చు 
నని వైస్లవులు తలంచెదరు, అట్లు కాదు? 5 త్రిమూర్తులలో నడిమి: 
వాడు '(శండవవాయు) అయిన విష్ణువుపని లోకరక్షణము గనుక 

లోకమునకు .- బాధ కల్లినపు చాతల డవశార మెత్తుట సహజము ) 
రు ద్రు నిది యాపని కాదు గనుక నాతడు జన్మ మ త్తవలనినయావళ్యే 
కమ లేదు అని అదై వై్యతులు చెప్పెదరు. కీని కనుకూలముగ కె స్ప 
వులలోలహాడ వార్త త్రియా ర్త రులలో నడిమివా6 డెన పుత్రుణే 

అవతార మె ైను, మొద టి వాడును మూ౭డవవా౭డును అసహకు 
జన మెత్తలేదు అని థి మాసఫీ స్టులు ఇెప్పెదరు,2 'ఎట్టయిన శేమ్క 
?ివునియవశారములక విశేషవిఖ్యాలి లేదు, విష్ణువుయొక్క_ యవ 

తారములవ లె నవి స్పస్ట్రృముగ స్వతం శ్రవ్య క్రిత్వము కల్టీనవికావు 

ఇందుకు గారణము శివభ కులకు లీింగముసందు6ంగల 'యత్యాదర మే 

కారణ మైయుండనోప్పు, శివుని లింగాకారముగ6 జాచుట్లయే వారి. 

నుతీము, వేటువేలు ఆకారములందు( గాని విగ ,హములందు+ గాని UW రన. 
పూజించుట వారికి సమ్మతము గాదు, అర్భారాథక్తునకును, లించారాధ్. | 

కునకును. చాల భేదము కల దనియు, -లీంగారాధకుండు సర్వశే ష్షుం 

దనియు చై వులనుతేము, ఈమక మే. మహా భోరతమునందు. (ద్రోణ. 

| అ. ౨౦౧; ఆంధ్ర, మహో, రోం xX. ౪03-౧౮), జెప్పయబడి. 

నది, సూర్వజన్మమందుం. గృషైర్థునులు శివలింగమును పూజించిరి, 

అక్వీన్థాను వప ప్రతిమను. పూజించెను. శౌవున వా రళ్యస్థామన . 

1. వాయుపురాణమును భచ్చువేవనవాడు దానికి. నొక రీ థ్రిక' శ్రాని యందు. ఛాగవకప్రురాణమునవను దీనికిని . గలశేదము నిట్లు . 

చూఫిరి 6 విశేవస్తు భాగవత పురాణమ తే కృష్ణస్య. నావళారత్వం | కంగు వార్ష ర్ల త్వ మేవ) బలరామస్య తు దశావతాలేషు గణనా కృతాః 

ఆత త్ర దళావతాలేషు కృష్ణ నామ. క్త ఫ్రం న బలరామ స్య )- _ (వాయాపురాణము. —  Bicliotheca Andica, No. 83). 

2 Ms, Annie Besant’ ర ‘Avatars’, 
ఇ 



"బడినది. 

(3 . 

ల 

"గెల్యయగల్లి రని చెప్పంబడియున్నది,. పూజకు _ననేకవిగృహములు | 

కావలసివచ్చినపు డనేకావతారముల యావళ్యకము. కల్టును.. 

ఇట్లు శివుని ప్ర సిద్ధావతారములు చెప్పంబడకపోయినను కొప 
చారీకావతారములు కొన్ని పురాణములలో జెప్పంబడేనవి, వాయు 

పురాణము - వాయవీయసంహిత, ఉత్తరభాగము ౧౦ -వ అధ్యా 

యమునందు శివుని. అవతిరములు.. చెప్పంబడినవి, . అవి యో గాచా 

ర్యులయొక్క యా, వారిశిష్యులయొక్కయు నామములు, అచ్చట 

౧౧౨ "పిళ్ళ జాబితాతప్ప వారినిగుణీం చిన విశేవము లేవియు లేవు, 

గిరాత చేవశు వేసికో నెను, అది | శివుం డర్జునుని పరీత్సించుటకు6 

రయొకయవతార మనవచ్చును. నరసీింహమూర్తిని సంహరించుట కై 

శర భావతార మెల్తెను. శంకరాచార్యులవారు శినావతార మని 

ఫురాణ ములలో 6 జేప్పంబకినది ( భవిస్యుక్పు రాణము ). ఉపపురా 

శోదులలోనికి దెగినయెడల శీవునియవతారములు “ెక్కు._లు కాన 

వచ్చును. కన్నడమందలి లింగాయతులు కన్నడబసవపురాజొాదిక ముల 

లోను చావిడడై వుల * తిరువిళయాడల్ ” అనుపురాణములలో ను 

'శివునిలీలావతౌరము లెనీకముఖబు ఇప్పయబకియున్న వి, శీవుడు ముదుసలి | 

- జంగమువేవము ' చేసి కొని కంచిలోని శిరియాళ 'సట్టియింటి!ి6 బోయి 

యాతని కుమారుని వండి పెట్టవలసిన దని కోరినది యొక లీలావతార 

మున క్వృదాహరణము. ఇది క్రీ శ్రి నాథునిహరవిలాసమందు[ోడ వర్ణింప 

జేవ్యాదుల యవతారములు : 'జేవీపురాణోదులనుతమున శక్తియే 

మూలాధారము, ఆమెయే. శ్రీ మూ ర్తులుగను దళావతోరములుగను 

" ఆవిర్భవించెను. 'ముండమాల యనుకం,త్ర త మునందు € ప్రకృతి యను 

శ్రీ విష్ణురూప, ప్రరువయా పుడు శివుడు. ఈ ప గ్రుకభలి పదివిధములు. 

కాళిక కృవ్ణరాప, తోరిణి రామరూప్క బళ కూర ర్శరాప్క ధూమ 

వతి మోనరూప, ఛిన్నమస్త నృసింహరూప్క శౌరవి' ేవరాహారూప, 

'చుందరి జామదగ్న కాప భువనేశ్వరి వామనరూప్క కవుల బౌద్ధ 

రూప, మతంగ కల్కీ_రాప, భగవతి. కాళి. స్వయముగ భగవంతు. 

డస కృష్ణుండే* యని చప్పంుడియున్నది, “కట్టే గణేశ పురాణము 

నందు వినాయకుని యవ తౌరములును, "ఇతర చేవతల మాపోత్స త్య 

ములం దాంహడదేవతలయవతోరములును చెప్పుడి డినవి, 

అవతారములలో 'భీదములు ? అవతారము లన్ని యు సమా 

నము లని తలంచినంత కోలము నేవిధములై న భేదములు నుండనేరవు, 

కాని యొకయవతార "మెక్కువు యొకటి తక్కు_వ యన్న భావము 

కలయా నిందు నెన్నియో "భేదములు పుట్టుట సహజము, ఇట్లు మన |. 

వా రవతారములలోం 'బెక్కు.భేదములం గల్ఫించిరి. అవళారముల . 

సంఖ్యను గుటించియా, వ్య కో కసలనుగుటించియు నభిప్రా పాయ భేదము లె 

. "ట్రున్నవో యిశ్తే, చేజుచేటు ఆవ తార ములయోగ్యతనుసటిం చియు మత 

'శేదములుకలను. కొన్ని యవ తౌరములు దివ్యము. అనియు, మజీకొన్ని 

| తారములు, భోమములన౭గా భూమిమిోందివి. 

_విష్ణోరర్థం మహో గం ఫు త్త మెమో కవర్ధనమ్. - భాగం వు త్ర మైమ్యా 

అవతారములు .. 

భౌమళయు అనియు. జెప్పిరి. దివ్యము. లనలగా. డేవలోకమందలీ యవ 

య్రహవిష్లు. మహ్ హాశ్వరు. 

' లనువారు పర బహ యొక్క దివ్యావతారము లని సారులు, శివుడు 

న్యూత్స మసలు పరబృహ మనియు, బ్రహ్మవిష్ణువులుమాత్ర, మాతని 
యవతారము లనియు శైవులు, అట్లు కాదు, విస్తువు అసలు 

పర బృహమ్యు బ్రహఃివు లే యాతనియవతెరము లని. వైవ్యవులు, 

దళ వతోరములల* వామనావతారము దివ్యావతారము, మిగిలినవి 

భామానతాోరములు, కొన్ని. పూ ర్తావతార ములు, కొన్ని అంశావతౌర 

ములు; అంళావతారమందు జేవునికొంతయంశముమా త్ర, తము దిగివచ్చి 

యవతార మెత్తును, మి% లీనయం శేము మూలస్థానమున. నుండును, 

సూర్గావతార మందు నీశ్వరు( డంతయు వచ్చి యవతార 'మెత్తును, 

కావున నంశావతారమునకం కుర బూర్జావతార మెక్కు_ప యనుట 

సహజము, ఎవ్వరి శేయవతారమునం దథికాదరమో యాయవతారము. 

పూర్మ మనికాని, అధికాంశము' కలది యని కాని చెప్పుట తటస్థం 

చును. పద ద్మఫురాణమునందు (కార్త తరఖండమున 3) 6 నృసింహ రాము 

కృషే శేషు ' 'మెద్దుణ్యం 'భరీకీ ర్సితమ్ ర్ట, (Xe -౪3) అనియు, 

6 రామక కృష్టావతారా తు పరిపూర్త ని జై గుణైః (6 ౨౬౮ =ర౧ ) 

అనియా జెప్ప(బడి3మున్న ది. _ శ్రీ శ్రీ ముద్భాగవతమునందు “ఏతే బాం 

కకలాః పుంసః కృష్ణ స్త స్తు.భగవాన్.. స్వయమ్ ? (౧-9-౨౮) అనియా 

2 ఇట్లు, రామకృష్ణులు పూనశ్తావతొరము లని యి 

ఫురాణములం న. వాలీ కిరామాయణమునందును విన్గుపురా. 

జెప్పయబడినది: 

ణమునందును ఆ యవళారములనుగుటించియే యేమి: చెప్పంబడి 

వాల్లీకిరొామాయణమునందు  భాలకోరడములోని ౧౫-వ 

సర్టమున దేవతలు విన్గునొద్దకు బోయి జ స్మ మెత్తు మని కోరుటలోే 

6 నిస్లో ! ఫు త్ర త్వ మాగళ్ళ పం చతుర్వీధమ్ ) (౨౦) 

(నిన్ను నీవు రవిధమలుగం జేసిక్షా ని పుత్త్రృశ్వమును పొందు 

ము) అని చేడినట్టు చెప్పయుడినది. తరువాత ౧౭ -వ సర్గ మునందు 

దశరథునకు బు తః లు పుట్టుట 

యున్నది ! {§—: 
వర్గించుటలో నిట్లు శౌప్పయుడి 

కౌసల్యా ఓజనయ డ్రా చోమం సర్య్వలక్ ణసంయాతమ్ 

గిం 

. భరతో నామ క్రై శేయ్యాం ' జే సత్యపరాక్ర కమః, 

సాతూద్విస్లో శృతుర్శాన స్సవై సస సృముదితో ? గుల 8, 

అథ లక్ష్మణ త్రుఘహ్నా సుమి శ్రైఒజనయత్ముత్యొ . 

సర్యాష్రునణా ఫ్రౌ విష్ణోరర్ణ ర్ధసమన్విత. ౧౩ 

' దీనినిబట్టి చూడ నీోకయల చ్రాసీనకవి! యభిప్రాయము 

ప్రకారము విస్తువుయొక్క సగముభాగము రామరూాసమునను, నాల్లవ 

1. ఈభాగములును నుజీకొన్ని భాగములను మొదట చా లీక రామాయణమునందు లే  వనియు6) (| బ చ్రైకీక _ప్రము: లనియు చెక్క_పండెతుల 

యబ్గిష్రాయము. వీ లిం 
ప mn సం po] 



అవతార ములు: 

భాగము భరతయాపమునను, సగ భౌగము లక్షణ క్రుస్ను లయాప 
మునసు అవతరించెను, - నిజముగ విచారించినయొడల విష్ణువుయొక్క_ 
నాల్దైవంతులును నల్గురు భ్రాతలుగ నవతరించె నని చెప్పవలసి 

యుం'ెను. కాని. లేఖను కామనియం దధికాదర ముండుటచే 
నాత6 డితర భ్రాతలకం చు నగ్గికదేనాంశ్రము కలవాల డని చెప్పవలసి | 
వచ్చెను, ఇట్లు సగభాగము 'రాయునకుల బోంగా . మిగిలినసగ భాగమును 
ముస్టరకు. బంచి'పెట్టిన నొక్కాకనికి నష్టైంశము (జై శై) వచ్చును, | 
ఈయవూర్షాంకషు చిక్క లెక్క నెబుగనికవి భరత లక్షణ (J త్త 
ఘ్ములలో నొకొ_క్క-నికి- నాల్లవవం (3) కిచ్చెను, అందిచే 
మొత్తము. ఒకటి (౧) అసటకు బదులు. ఒకటింపావు (౧) 
అయ్యెను | మూలవిష్ణువు పావు. "పెరిలొను.. 

విహ్తుపురాణమునందు. గమః 'డంశావతార మనియు, విష్ణువు 

తన తెల్ల వెండ్రుక యొకటియు నల్ల వెం డ్రుక యొకటియు6 బంపె 

ననియు, నవియె బలరాముండుగన్వు కృష్ణుండుగను అవతరించె 
ననియుం6 'జెప్పంబడీ యున్నది, 1 

ఈ యంశావతార'భేదయులనుసతిం చి ఫుఠాణాదులలోం గాలం 
దిగా నున్నను టీకాకారాదు లనేక ల నేకవిధములను చ్రాసీయు 

న్నారు. అందు నొక్కటి స్మా ' ద్ధసం్యప,దాయమువారిమతము ననుస 
రించియ్యు ఇంకొకటి వైన్లననుతము ననుసరించియు నిచ్చట నిళ్నె. 
దను, “వరద వూర్వశతాపిని ) యను నుపనివు తొకటి. కలదు, 

దాని" చె నారాయణు( డనుపండికుండు టీక ర్రాసీయున్నాండు ; 

* సచ్చిదానందస్వరూప మస పూర్ణ ర్ల్లబ్బహ మొక్క_టి యే. 

దానిగుణావతారములు మూండు ; ట్రా విష్ణు శివులు, ఆ ముస్తురును 

మాయాప రిఇకామములు, ప్రతిభా సికులు, ఆముస్తరకును పూర్షానతార 

ములు కళొవతారములు, అంశావతారములు కలవు, 

పూరన్తైవతారములు 3 ; బ్ర్మ్మకల. జం ద్రాదులు, విష్ణువునకు 

నార సింహాదులు, శివున శీకాదశరు శ్రాదులు.. 

కళావతారములు ; ఫ్ బ్రవ్మకుల నళ్యపాదులు, . విష్ణువునకు 

దత్తాదులు, శివునకు వటకవృవభరాజాదులు, 

అంకావతార ములు ; ర్రువ్గాకు దకూదులు, విష్ణువునకు 

చాండవేయార్టున కా ర్తవీర్యార్డు నాదులు, శివునకు నశ్యన్థామ. విఘ్న 

| _ చేవత్వమును పురాణాదులయం 

కాలవుందు బ వృాశివాదులకు శక్తి మా త్ర ముచే 

రాజ వ్యాసాదులు. వీరీలో నొకయంశము డీవత్య మున్ను ఒక్షోయంకేము - 

౫*%E౭. 

దుభయవిధములుగను గానవచ్చు 
_చున్నందున వీరు అంశావతానములు, పాండుపు త్ర లడైన అర్హును6 

డీంద్రాంశమును నరబుపియొక్క_యంశీమును కలవాండు ?2, 

వైస్టవ్యగ్యంధ మైన “ యత్రీం దృమతదీపిక ? యందు ని 
ట్లీయవశారమలిషగటించి. ్ రాయయుడియున్న ది3, . 

“ విభవ మనంగా. _ఆయాసజాతీయరూపముతో శావిర్భవిం 
చుట. అది పదివిధములు - అవి మళ్ళా ్ యద్యవతారవి శేవ ములు. . . 
ఇందలి యొకొ్క._క్క_ అవతారములలో అనంత ప ప్కృకారములు కలవు. 

పద్శ్మనాభాదులు 3౬ కూడ నవతారములే, అట్లే ద దధిభ క్షోహయ గీ శ్రీవ 
1 నరనారాయణాదులుకూడ, ఇట్లు ముఖ్యగాణ ప్రూక్లాంకావే శాదెకయు 

లని అవతారములు బహు ప స్కకోరములు, అందు గా నాతుపాస్య 

"భేదముగూడ జాడందనినది. అవతారములకు హేతువు ఇచ్చయే, 
కర్మ. ర . 

నిపె టీకాకారుం డిట్లు చా సెనుః ఈ విభవము ముఖ్యగొణ 
| ముప ద్వివిధము, వానిలో ముఖ్యము 'సామొదవతారము, 

గణము ఆవేశావతారము, ఆవేశము స్వరూపావేశము శక్త్యా వేశము 
అని రెండువిధములు.. తనసరూపముతోడ"నే ఆవేశము గలిగియుండుట 
స్వరూపావేశము, అట్టిది చేతను లయిన పరశురామాదులళరీరమందు. 
స్యసాధారణవిగ్రహముతోం ట్ర బ,వేశిం చెను, చో మనంగా కర్ర 

ఇచ్చట గౌణత్వ' మిద చే. వచ్చె శాన స్వదాపుచేతం. గాదు, 

అౌ్టే రామక్ళష్టాదులకు మనువ్యుత్వమున్కు మత్పా శ్రదులకు.. దిర్య 
క క్ష ప్రమును ఇచ్బామ్మాత్త త ముచేత నే వచ్చెను. తే క్త కత్క్ త్ర యమున 

నిట్లు చెప్పంబడినది. * అందు ప్రొకృతవి గృహములును తనస్వఫావ 
మును విభవమును విడువనివియు, దీపముననుండి దీపము పుట్టిన ట్లున్న 
వియు నగునవి ముఖ్య ప్ర్రదు ర్యావములు. అ వన్నియు ముముక్ష్వు 
వులచే నుపాస్యములు, యహ లి వాగ్ని వ్యాస జూవముద గా శ్రర్డున 

వి ల్లేశాది రూపములు గణ స్రాదుర్భావములు, ఇవి యన్నియు 

నహంకారయు క జీవుని నధిషాతగం జేసిక్రానినవి గనుక ముముతువు 
లుపాసీంప(దగినవి కావు ”, 

విగ గృహమునుగాడ నొకవిధమైన- అవతారమే 'యని చెప ప్పయిడి 

నది; దీనిన అర్చావతార మందురు, దీనినిగణీంచి యతీం దృమత 
దీపిక్ష( ౯ - వ అ. ఏలో ని ట్లున్నది:' 

1. మైత్రేయ ఉవాచ : అంకావతారో 

Cy పరాశర ఈ ఉహచ: మైత్రేయ 

న్నక హళీ ! యో్యయం యదుకులోద్భవః, విస్లోస్తద్వి స్త సశణావాం శ్రోతమిచ్చా మ్య కేపుత౩, 
'శ్రూయతా మంత్ యశ్ పృష్ట హా మిదం త్వయా, విష్లోరంకాంశేసంభూరచరితం జగతో మతకొ 

(౫- వ అంశము; ౧.- Py అధ్యా. ౨. 3). ఏవం స సంన్తూయమానస్తు భగవాన్ ' పర మేశ్వరకి ఉజ్జహారాతృనః శేశా సితకృష్ణై మహామునీ! 
ఉవాచ ౩ చ నురాణీతౌ మక్కే_శౌ వసుధాఠ లే, అవతీర్య భువో భార శ్లేశవోనిః కరివ్యతః (1 ౧. ౫౯-౬౦). 

2, Tr వరదపూర్వతాపిన్యుపనివత్ | చారాయణక్ళతదీపి కా సహితా. Bombay Sanskrit Series, No. 40. 

"8; అభ్యంకరోపాహ్వ వా స. ప్రకాకాఖ్య.. 

౯=వ అవ, Anandasrama Series, No, 50: F 

వ్యష్థక్యాస సమేత ప్రజకాయడాగుకరికా యురీ ద్రమకమీకా 
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6 అర్చావతార మనంగా చేశకాలనియమము "లేకుండ ఆశ్మిశుల 

కిష్టమెన ద్రవ్యము నే.(సువర్లరజతశిలాదికమునే) శరీరముగా గృహించి 
యందు అ,ప్రైకృ్ళతశరీరవిశిష్టుం డై యుండి. స్నానభోజనాశనశయన 

స్టితులనుగుటీంచి అర్చకపరాధీను(డై . సర్వసహిష్షులడె పరిప్రూర్జులడై 

గృహట్రామనగర శైలాది ప (వ్ర దేశములం దుండు మూ విశేషము. అది. 

. స్వయంసిద్ధ దై చవ వెద్ద 'వసనుమభేదములచేం జకుర్యీధము . 1 

కొన్ని. యవతారముల వికేవములు : 

గుణించి యొకవనింత కలదు, రామునకు మొదటనుండియు రావణవధ 

'వజకును. తాను వివ్షువుయొక్క_ యవతార, మన్న్హమాశే తెలియదు 
రావణవధానంతరము సీత అన్నిలో6 బ్ర బ,వేళించినపు డిం డ్రాదిజేనళ్లు 

వచ్చి నీవు దేవుడ వని చెప్పగా నతనికి వారికి నిట్లు సరభావణము 

జరగెను : | 

= రాముడు? చేను దళశరథునికుమారుండను, రాముండను, మౌన 
వుండను అని తలంచుచున్నాండను, చేను ఎవండను ? ఎవనివాండను ౪ 

వెచ్చటమండి వచ్చితిని ? భగవంతుడా! నాకు( జెప్పుము, 

ఇం ద్రు దుండు : సీత లక్షీ, నీవు విష్ణువవు, 

డవు, . ప్రజాపరివి:  రావణునిం జంపుట -శీమానవశరీరమనందుల. (బ్రువే 

శించితివి. 2 : .. 

“ఇట్లు తెలిసి సినతరువాత ౧హాడ నాతడు మానువ భొవముతో 

జరిం చిన ళీ కానవచ్చుచున్నదె ; దేవం డన్న పరిజ్ఞానముతో నటించి 

నట్లు కానరాదు, య 

న జేయవలసినపను లన్నియు. జేసెను. 

పరశురామావతార మొక వింతయెన యవశౌరముగ6 గాన 

“వచ్చుచున్నది. : మానుహావతారములలోే. (యందు. రాయబోవు కల్కి. 

తప్ప) నిదియే చ్రావ్యాణావతారము. . కాని చేసినది కత్రి తియాతీత 1. 

కర్మం "కార్తవీ ర్యార్టునుండు. శ్రురాముండు. విష్ణువుయొక a "యవశార 

ములని ఇెప్ప(బడుటచే కెండుశెండు ఆవశారము- శేకసమయావచ్చేద 

మున నుండుటయీకాక యొకరతో నొకరు కలహీరచుటథము 6. దట 

సీంచెను. పరశురాముడు - కా ర్హవీర్య్యునిం జంపిను .3 శ్రీరాముడు. 

పరశు. వలి దనినను. : సామాన్యజను రీయవశారములను - విడువరు. ' కావున 
| .గాందటు.. తృత్త్యజ్ఞు. రీయవతారద్వయకల్పనలను మి శేము . నేసే 

“| కక్యాణసణావతారవాదమును 

'పేరళురామని బలమును _ లాగుకొని హతవీర్యునిం జేర సెను 11 

రాముడు చిరంజీవి, యనంగా గే(డును. బ ప్రకకియన్నాం డనృహట 

మనము 'మజవలహడదుం ల రాయల లుం 

“అవతారత త్ర త్తము: - 

.అవతారశీబ్దయు 'భిన్నార్థష్తులుడుః. ట్ర 

మనము చేటుజేటు అర్ధములు. విడందీయయోల్నీంకము, “అవతార , 

అవతారములు. 

శ్రీ రొమావతారమును [1 / 

దేవుడ కవు ' కృష్ణ షు 

సహజము. 

కృష్ణుం డట్లు కాదు. తాను భసవంకు(డ నన్న పరిజ్ఞానము 

శబ్ధము నకు. సామా న్యార్గ మోశ్వరుండు వై కుంఠాదికోములనుండి . “దిగి 

వచ్చి .మనుష్యాదిజన, ముల నెత్తి యాలోకమునందు! "గొన్ని దినము 

లుండీ మరల నీదేహము నిచ్చటచే చాలీంచిపోవుట. --ఇది 'జనస్తామా 

న్యముయొక్క_యూభహా, ఇట్టి యూహ ననుసరించియే చళావతార 

కోల్పనలు పుట్టినవి, పీరిముత మున ఈశ్వరుండు “నై కంళాపీకములం 

దుండు మహేశ క్రిమంకు.దైన పురువవిశేషుండు,. అతండు -జేటు 
పృప్రంచము వేణు, (ప్రపంచమునకు మేలు చేయవలె. నని యాత్యడు 
జన్మము. 'లెత్తుచుండును, అవతార పురుషుని యం 'చీశ్వరాంశ "ముండును! 

ఆజేహమందలి వాం డీశ్యరుండే.. ':' ఇతరజనుల చేహములండలివాండు 

జీవుడు... ఇదియే యితరపురుషులకున్ను అవశార పురు షులక్రున్లు గల 

భేదము, దీనిని మనము భౌతికఫురుషావతారకల్చన : మనవచ్చున్నుః -: = 

తత్త క్షు గాభివృద్ధి మైనకొలందియు నిట్టి పురుషావతారము 

లీశ్వరుని సర్వ వ్యాపిళ్వ్య సర్వమయత్య -సర్వశక్రిమ త్త క మలకును 
అజత్యావి నాశత్య్వములకును భంగము కోల్లించునన్న యూహలు పొడ. 

మును. ఇచ్చామ్మాత్రముచే నన్ని యు జేయంగల్లీన వానికీ ని, అంతటను 

ఉన్న నానికిని అవతారములవలన నేమి పః సర్వమయుC 

డగునాడు కృష్ణుని యం దుండుటయు, సాత్యకియందు లేకపోనృటయు 

ఈోజనము. 3 

చెట్లు? 'లేదా అపరిచ్ళేద్యుండగువాండు కృష్ణునియం చెక్కు. ఢుగను 
అర్జును నియందు తక్కు. వగను ఉఊండుబయు, ఖీమునియందు లేక్షపోన్ల 
టయ సెట్టు: సంభవించును ?. ఇట్టి యా హళుగల. త కపటి. లంత ర్యా 

మ్యన తార వాదమ్యు. లేక ఆవి ర్భానావతార వాదమ్సున్లు. సృతిపాధించుట 

పృతివస్తువ్రేనందును ఈశ్వరుం, డంత ర్యామిగ నుండును, 

కావున పశ్య = మంతయు నీశ్వరాంశభవ మే. కొంద టేశ్వరుండు సృష్టి 

రూపమున ఆ విర్భవించును గావున బ్ర్రపం: చమందలి యన్నిపడార్థము 

లును అందఅుఫురుషులును ఈశ్వరావతారములే అని చెప్పుదురు. వీర్ర 

మకమున ప ప్ర, ల్యే కావ తారముల యానళ్యక కము లేదు, ల 

“ఇట్టు' 'అవతొర ములనుగుణీంచిన పొమరజనుల కల్పనక్షోను | క్రత్త క్వ 
జ్ఞులకల్పనకును "భేదము కలదు. "కాని పొమరజనులకు తత్తజ్ఞుల 

మాహి! “యర్థము కాదు" భౌొతికపు ధేహావలోరము లే జనిసానాన్య 

మునక జలియును, అర్థ మను, "వారిభ్ కి కిని ఆకర్ష ౦చునుః కావుననే 
.ఫురాణాదులలోో నిట్టి లేవశారము లే. వర్షింపంబడి సని, రక్త పజ్ఞలు 

ఎ్రతిపొదించీగి. కశ్యప. ల్ సంఖ్య 

కల్యాణచణములు: కల వాదు, చ్కేపంచమునందు. చన ఫురుషులలో 

. .నిట్టిసణములు' కలపో వారాగుణములమట్టుకు ఈశ్యరాంశము క కలవారు 
బమోసింపంయడుడున్న కు అవ కారపుడషులు అని తలంపవలె. నని ' వరి" తాత్సర్యము, శ్ర మ. 

ధ్యాగవతములోని ప్ర శ శ్రునమస్క-ంథమందలి ల (3 పవ క )_ "అవళా 

ల 1 ఇందలిపిశేదుఖాగ ఏ గ ంధశారుడు రత త్త స్వత, యము”. అను, గ గ్రంథముననుండి గృ 

2 రామ.ఉభాచ ఏ ఆశత్తానం, మానుషం మన్యే రానుం దకీరథాకు జ జమ్, రూ అహం ష్య యళళ్చాహం భనచాక్షా శక బై 

సీతా - లక్షీ" క్శీర్నవా న్విమ్ల “జే! కృష్ణః వ్ర జాపతిః,  వధార్థం కావణన్యేహా ప్ర 

ర . 

పృ విష్ణో వ్యూనుష్టీని. రేను ౨ (యబద్ధ కారడము. సర్ల సర? ౧2). 5 



ఆ వతారోముల
తు 

_ రములజావితానుసుజీంచి' టీక. వ్రాయుచు. 

అని" న్వ్ కొన్ని శ్లోక యుల. నిచ్చి నాయడు, “హని శాకృర్యకు' 
6 నృసింహజామదగ్న స కల్క్యవ తౌరములు భగవంతుని విశ్వర్య యును. 

చకాళింపించును ; నారద న్యాస వరాహావతార ములు. ధర రృపృ్కకాళ 

కములు 3 రామ ధన్వంతరి యజ్ఞ 'పృభుఎఅవతారములు శీ శీరి ప పకాశక 
ములు) బలరామ మోహినీ: వమ నావ తారములు. సౌందర్య ప్ర చనానక 

ములు దత్తా శ్రే య మత్స ర్థి కుమారకపిలాన తౌర ములు జ్ఞాన ప్ర సృదర్శక 

ములు ? కృష్ణుడు. పూర్ణ వ జె డై శ్వర్యకూధుర్య ములకు సము ద దమ్ము 

సమస్తైవ తారములును తనలోం గల వాయు. సకలశ ద్షేమంకుయో. క 

ల్ అవతార మాభాసముగాని నిజము కాదు: అజాండు. నూసవ 

'దేహమూల. నెత్తుటు యసంగత మని యొప్పుకొనుచ్చు. సుఠరాణాదులలో( 
'జెప్పంబకిన విమువుయొక్క్ల యవతారములు. పాతిఫాసికములే .కాని 
(మాయచే భాసించునవి) పొరమార్థీకములు, (నిజమైనవి కావు అని 
ఈశ్వరునియొక్క యజ త్వావతారత్వము లన్న పర స్పరవిరుద్ధధర్శ ము 

లను సమన్వయించుటకు శ్రీ శ్రీకేంకరానార్యులవారు గీతాభొమ్యయు 

మె శంకరులభాహ్యమును,. దాని. అనందగిగియు, మధునూదన సర 

స్పంద చ్రా నినటీకయు. నిచ్చట వలసినంత యిచ్చుచుళ్నాను, 

rr: అప్పుడు ధరాధర ములు లేని నిక్యేశ్వయండ వగు నీకు జన్మ 

మెట్టు కలుగును ? ర అనయాంో జై ప్పెదము ! * జన రహి కుడచే యైనను, 

ఆక్షయమెన జనక _క్తిస్వభొవము గలవాండనే మొనను, ట్రహోద్నిస సంబ 

పర్యంకభూరములన: నీశ్వరుండనే (నియామకుండశే యైనను నా 

జై న చె వైష్ణవి యను తి త్రీసణా తికను, 'జేనివశంబున సర్వజగంబును 

వ క ర్తించుచున్నదో; చచ మోహీతంటై. తన యాత్తను “వాసుదేవుని 

ఎలుంగదో- "ఆ నాదైనప ప్రకృతిని: వశీకరించుకొని,. = గలవాని 

వలె నగుచున్నాను, ఫుట్టినట్లు నాయొక్కమాయ చేత శే, 

( నిజముగం )గాదు, లోకమువలె కు ( శంకరథామ్యకు ). 

¢ ఈశ్వరునకు జన్మ కరణము “ శకప్రోవుటవలన జన చే యనుప 

పన్నము. ఇల ననేక ములు శౌడదినవాల డనుట 'మటేయాు అనుప 

పన్నము. అని శంకించు ‘ చున్నారు. “ఆప్పుడు”. ఇశ్యాదిచే,. పా స్తన 

ముగ, జన్మము 'కేవన్నను మాయావళమున జన్మము  సంభవించుచున్న 

జి న ము సంభవింప 'ధనుటక్తుం శారణమును. "బూధ్యార్థమచే అనువదిరచి 

పా ప్రాతిభాసిక జన్మ న్మము. సంభవించు. ననుట్రకుం 

: న్నాడు ఈ త్రరార్థిమజేత.? 9 ము (అనందగిరి ). 
కారణమును, “చెప్పుచు 

పరమూర్గమున( 

- శ్రీవిశ్వేనాథచ్యక్ర కవీ | ' 

“అ శ్ర 'ప్ర్తావాం కారికాళి (దును గుటీంచి' ప్రాచీనులకారికలు ) . చేహ్మగృుహణ ముపపన్నము కా దని యేది చెప్పంబడినదో అది యశ్త్తే 
(నిజమే); ఏల యనంగా, 'అతనిశరీరము న్థాలభూత కార్య ముస'జీని 
. అప్పుడు వ్యప్టిస్వరూప మై మెనచో జాగ దవస్థయును అస్త డాదులతో 

| స్వప్నావస్థ 
ములు 3 నరనారాయణ కూర్మ బుప భావత్త రములు బైరాన్యదర్శక , మైనచో 'హిరణ్యగర్భకేవక్వమ చెప్పవల యును, హిరణ్యగరు డు 

6 అ త్తి 

నందు యత్నించిరి. క అజో ఒపి .స న్నవ్యయాళత్తా * (ఈ.) అనుక్లోక | అజోఒనీ సన్? ఇత్యాదిచే..: A 5 (ఈ: 

తోంచుచున్నవి. 

| మాయయా.) లఅని.. నామాయచేతచే నాయందు మనున్యు శ్వాదులు 

* తోంచుచున్న విం లో కాను 

డుగా నుండవచ్చును ; 

సహకారి యెనవి, 

"| యితరమా నవులకో నట్టిసణరూలు లేకపోవుటచ్వే - నవి. యమానువము 

_ లనియు, . ఈశ్వదనియంక మనియు జనులు తలంఇెదరు,. 

దన్ యు సత్తరము చెప చున్నారు ఈ అ ప్పెదము 9 'అని.. పారమార్థిక | 
| కశ్వేరుం డన్న భాప మ్యూకాలఘునందు విశేమముగ _ నుండదు,, ఇతరు. 
(కను మించిన మహానుభావుల డని గౌరవించేదరు. ఆతని నిధశానంతర 

బ్ో 

ఎ} ముప గ్ర 

ఫోజల 

“అందు సర్వజ్ఞునకు ఈశ్వరునకు సర్వకార ణభూతునకు ఇట్టి 

న్ 
సమానతయు. సంభవించును. సమష్టిరూ “మైనచో విరాడ్జీవత్వము 
ఇప్పవలయున్కా విరాట్టు సమష్టి స్టూలోపాి యగుటవలన. 
నూక్ముభూతకారష' మననేని - వ్యష్టిరూప 

సంభవించును, 

ఇంక 

మైనచో 

సమష్టిరూప 

అప్పుడు 

అస 'స్తదాదిసమానత్వము . 

మష్టీనూ త *పొధి " యగుటనలన, కావున భౌతికశరీరము జీవునిచే 
5 స కానిది పరమేశ్వరునకు సంభవింపనే ఫంభవింప దని సీదము, 

థి 
భయ జీవావిష్థ మైన ఫౌతికళరీరమునం దీశ్వరుడు భూత మావేశించి 

ప్రవేశించు ననియు6 -జెప్పనొప్పదు $ ఆశరీరముచే ఆజీవునకు 

నంగీకరించుపతమున్న ఈశ్వరున కంత ర్యామిరూపంబున 
సర్వకరీర వ, ప వేశము-- సిద్ధ మైయాండంగా, ఒజకానొకళరీరమును యివే 

శనిందినాల డనుట' వ్యర్థ సుసటవలన, 'అందువలన్మ లేదు భాతకశరీర 

మోశ్వరునకు నంగీకరించుచున్నా (డు 

అటక భౌతిక దేహము 

లేనిచో భౌతిక చేహధర్శ్మము నుసుస్యత్వయు మొదలగునవి ' యెట్లు 

అని 'పూశ్వార్థ ముచే 

అనయగా అంధులకు - . జెప్పుచున్నాండు “ఆక్క 

గ్రృహముకొలకు 5 కాని వాస్తవముకా 

దని భావము?  (మణునూదనసరస్వతి )1, 

రామానుజా భార్యులమతంబున “ అవళార ) దేసాములు ప్రాతి 

భాసికములు కావు; నునదేసాములవలె సత్యములే. ఈశ్వరుం షం 

ఆపుట్టుక నిజ మెనది 

కావచ్చును... అత నియజత్వమునకు. భంగము రాకపోలగా నవతారఫురు 

ఫుట్టవచ్చును 5 

మండుగా నున్నఫపుడును ఆతని ఈక్వరత్వ'సం బంధ మైన అజత్వాది 

గుణములకును లోపము లేదు! ఇది యుక్తి కిం దగనిమాట యనియు 

న మనియు శాంకరమకమువారియణి ప్రాయము, . 

౯ పరు 'మహాఫురుషుల జీవితము లెక్కు. వగ 

మహాపురుషుల యలౌకిక గుణములను జూాచ్చి 

ఆతని . 

జీవితకాలము నందు _గారవించెదరు, జను .. లాళనిని మిక్కిలి 

wa 

1. పరమార్థచం ది ౨=-వ సంపుటము, 
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గ, మముగ. నాతన్సి 'యద్యుత దర్యలకుసతిం చిన గాథలు "ెళరుం 
కాలాలు అకా = 

వి" ఎ Con శ . / లో rr | 
i 

wera 



వా (తాను య = 

' కల్పన ౩ 

ఈ మూ6డు 

దెతః, స సప 

. “లేవనుటయా, 

౫౭౦ 

గుచు నాతండు దేవతాత్వమును చెందును. ఈవిధమున'నే పెక్కు మహా 

పుళుషులు మహారాజులు త ర్త వేత్త తలు శూరులును దేవతలయవ 

తారములుగ మాటీరి. శ్రీమడ్భాగవతేమందలి యవ తారముల జాబితా 

చూడనగను (౧. 3). అచ్చట సృథుచ క్క క్త వి ది ౩ కపీలాచార్యుండు, 

వ్యాసుండు 'మొదలయినవా రవతారము లని. చెప్పయడేను. దళావతా 

(J 
'దులుగ నున్న మత్స్య్యాద్యవతారముల ననుసరించి పౌరాణిక కాల | 
మందు విన్హువుయొక్క్ల మక్స్య్య, కూర్చ 

ములు కల్పింపంబడిన పనియు పరశురామ మక వ లు సంప (ప శ్రీ రావ వ్ బుద్ధా 

తారములకుం గారణ. మాయా నామములుగల' మహాపురుషుల యద్భుతి 

పురుషులు కేవల పురుషులుగ ఛావింపంబడినకాల .మొకప్పు డుండె 

ననియు తరువాత వారు క్రమముగ నవతారకోటిలోం జేరి రనియు 
జూ పుటక్రుం గొన్ని యాధారములు కలవు. వీ రవతార? పురుషు లన్న 

పుట్టినతరువాత నంతకుం బూర్యము శీవలమునరులుగా వర్ణింప 

బడిన గ గ్రంధములలో ౬ గూడ సాధ్య మె మెనంళవటి కవతాగ సంబంధమైన 

కోకములు శేక్చలుడెను, పురాణాదులలోని _పెక్కతావులు. వీరి 

యవతార ఛ్రూర్వావస్థను తెల్బును,'  ఒక్తొ్మక యవతారమును దీసి 
కొందము. 

_ 

- పరశురాముం డు 2 పరశురాముడు మొదట కేవలము బుషి 

గా గ నెంచయిడుచున్నట్టు కానవచ్చుచున్న ది, వాలీ కిరామాయణమునందు 
శక్రిరామయడ్యు పరకురాముండును కలసిన ప ప్రసంగ “మొకటి కలను, 
_(చాలకాం, సర్ష 24, 2౬): ఆసందర్భయున నాతని మహాభయంకర 

ప్రఖావము వరి రింప6బకినను. ఆతండు బుషిగ నే వర్శింపయడియెను, అవ 
తార మని ఇెప్పయిడ కలేదు. ఆతనికి భయపడి. ప్రార్థి ంచిన దశరథుండు | 

గాని విశ్వామిత్రా దులు గాని. ఆకని నవతారము?? శిప్పశేదు. ఆతు 

చివరవజుకును బుపి.గెనీ కాన్సించున్లు భారతమందును ఫీవ్వకర్హాదుల 

గురువుగను బుపిగను కాన్చించును, భఛారతమునందు. మూండుస్థలములం 

దుం బరశురాముని పూర్వచరి త్ర, త్రము - ఆతండు క్ష డ్రాలో డించిన 
కథ చెప్పబడినది (ఆది, అ ౨; వన ఆ ౧౧౫. కాంతి, అ రో౯, )$ 

(ఆంధ్యమవాభా, ఆది ఆం; అరణ్య, ఆ: 35 శాంతి, అఆ 3౩. 
లో 

_ స్థలములలోను 

నారేకాని, విష్ణువు వర్ణి ౦ప లేదు, ఉద్య్యోగపర్వమునందు ఫీడు 

| 

రములనుగుణించి విచారింప౮లగాా. సంహితా బాహణములలో రూపకా | 

mre 

ఈక నిని మహామునిగా '' వర్ణి ంచి | 

అవతారములు 

తనకును . పరళురామునకును _అంచానిమి త్రము. జరగినయుద్ధమును 

వర్శించినాండు, అందు(6 బరశురాముని విమ్షువుగా. గాని విష్ణునియవ 

_శారముగలాని అంశముగలాని ఎచ్చటను చెప్ప లేదు, బుషి ముని 

' త్రాహ్మణశీబ్దయులచేత నే సంబోధించెను. ఒకచోట. నోపము వచ్చి, 
6 బాహణబ్రు వుం? డనియం. ది మెను ! కావున బరకురాము(డు 

మొదట గి నొప్పబుపీయె యఫరిమితేక్ష త లేజము చూపీినవా6 డగు 
Ey) 

టనే దరు వాత ' దశావతారములలోC . జేళను - అని యూహింపవలసి 

యున్నది, 

శ్రీకాముఃడు ఇక శ్రీరాముని గుణించి విచారింతము. 
చర్యలే యనియు మన మూహీంపవచ్చును. అవతారము. లనయుడు | ్ర/రాము. | డన6గా దాళశరథిరాముండు, . ఈత (డు మొదట నద్వితీయ 

“శాజుగ ఖ్యాతి జేంది కృమముగ  డేవత్వమును జేందినట్టు రామా 

యణమువలననే కానవచ్చుచున్నది. వాలీ కిరామాయణముయొక్క 

' శాలకాండకుందలి ౧-వ సర్గము రామాయణముయొక్క_ సారాంశము 

సంగ్రహము, - 'చొనిసీ మనవారు -"చాలరామాయణ' నుందురు. అందు 

' శాముండు వివ న ఏం మని యెచ్చటను ' చెప్పలుడక పోవుటయే "కాక్క 

నరు డనియును, అలౌకిక. సద్దుణములుగల గొప్ప రాజనియును చెప్పం 

బడేను, ముదట వాల్తీకి. సారదునీ జాచి. యిట్టి సద్దుణసంపదగల 

' నరు డవ డైనను కలంా యని యడుగును, € మహర్షే | త్వం సము 

ర్లోఒసి జ్ఞాతు మేవంవిధం నరమ్ * (౫) అని వాల్తీకి యడుగగా 
రదుయే కము నే! వ్యా మ్యహం బుద్ధ్వా తెర్యు'క క శ్రూయతాం 

నరః) (౭) అని (సృత్యు త్ర తర మిచ్చెను ఇందు రాముడు నరు డని 

స్పష్ట్రముగం జెప్ప(ఖకియున్న ది, ఆక క వియొక్క_ మనసులో నీరాముండు 

విష్ణువు అన్నయాూాహ లేనే లేకయుం డె ననుటకు నీశ్లోకయు కలదు, 

విష్ణునా సదృశో వీళ్యే సోమవత్ పీ ప్రియదర్శనః, . 

కాలాన్ని సద్భళః క్రో కోశ క్షమయా పృథివిసనుః, ౧౮ 

. విషు వై నవానిని విష్ణువుతోం బోల్బుట యెట్లు (4 ఈ భాల 

'రామాయణమునందు రామునిచరి త్ర మంతయు కప్పి చివరకు 

నాతని గుణీంచి 

గవాం కోబ్యయుకం దశ్యా బ్ర బ సాలోకం ప్రయాస్యతి, ర 

దక వర్ష సహ ప్రాణీ దశ వర్ష కశతానిచ, 

రామో రాజ్య పాసి సిత్వా ట్ర బ హలోకం ప గచ్చతి, 

అని శెప్పణడియాన్న ది. ఈ శ్లోకములు. ఎ్రాసీనకవికి డాశరథి 
జ్ 

1. సంస్కృత భారతముందలి వనపర్వమునం జెప్పంబడిన పరపరామళథలా గొన్నిప్క ప కుల సీఫ్టోళములు శలవు; (తనో చ 
స్పమేత్యాహు రృవ్యయశ్చ మహ్మవృతాః దేవదేవం ' సురారిన్నుం విష్ణుం. సత్యపర్శాక్త కమమ, 'భగవకా భూతరకొర్థ మర్దనం జహి వై ప్రభో, 

శరము శాకఫోయనస, ఛాయయైనను అందు చచ్చియు?డును, |. 

తతశ్చ భగబాకా దేవ క్త శక్రేణ సహిత స్రథా, కా ర్త వీర్యవినాళార్థం మంత్ర, యామా'స భారత య శ్రర్భూతహికం కార్యం సుశేం చ త్రం ఇ నివే 
: పతిశ్రుత్య తత్సర్వం. భగవాన్ లోకపూబితః, జగామ బదరీరమ్యం స్వ. మేవాళశ శ్రముమండలక్, * ఇందు విష్ణువు పరకురాముయనగ. 
ల చవకరించ నని స్పష్టముగం జెప్పంబడక పోయినను ఆకల్చన అస్పన్ట్యముగ_ సూచింపయిడినట్టు ఆభాస మగుచున్నది. కఈళ్లోకయులు మూలములో 

ప్రషప్త పము లనుటయు స్పష్టము. ఏల యన. ఆం ధ్ర శ్రమహా భారతము 'శెనిగంచినశాంటి | కిది ది యన్మ్యరెడం దీని సంఛూర్లభాషాం : 



టబవతీ_అవచానము 

రొముండు విష్ణు, వన్నయూాహవా యుండినపకుమున "క విష్ణులోకం స 
గచ్చతి ? యనుచీకాని. గ ద్రహ్మలోకం స గచ్చతి అనుటకుం గారణము 

లేదు. నరుల డనియు, 'గొప్పరాజ శేషు డసీయుం దలంచినందున"నే 
నోడానాదులుచేస్ బు హ్మలోేకమునకుం బోవునని చెప్పెను, బాలకాం 
డము ౨౨వ సర్షమునందు (బ్రవాజేవుడు. వచ్చి; వాల్మీకిని రామచరిత 

| యాన్న ది, సాధారణముగ యె తిచోటను ఈతని చెవశ్వముసా నడ త 
ము వ్రాయు మని: ప్రోత్నాహపటుచును. “రామ పా రావమసాయులు 

రహస్యముగం 'జేశ్లిన ' పనులును వారీమనసులలాగ ని యూహలును వా లీ 

శికి. చెలి యునట్లు వరంబి చ్చును. అసందర్శముననై నను రాముకు విస్తు 

వుయొక్క యవశార మని వెప ప్పండు, రాముడు విస్ణువయుక్కయవ 

తౌర మని రామునకు చెలియద్యు ' నాధదునకళం చెలియదు బ్రహ్ 

జేవునకుం చెలిీయదు, రమ చరితము ' శప్పక గ్రా వా,యు మని వాల్మీకిని 
ప్రో తాహపటు చునప్పుడు కూడ వారు ఈయరతోరముసంగతి చెప ప్ప 

రు, ఇట్లు వా ల్మీకమునం దలి మొదటి కెండుసర్దలు వ్రాయయిడినకాలమున 

రాముడు సకోలసద్దుణయులు గల నరు. డని యెొంచంబడుచుం డెననుట 

స్పష్టము, రానాయణమునందు రాముడు “తన్నుంగాన్ని ' ఆతనితో 

సంబంధము" గలిగినమను హ్యాదు లెవరుగాని రాముని. విష్ణు నని చెప్ప 

నట్టును ఇంద్రా ఊచాదులు వచ్చి నీవు విష్ణుండ వని చెప్పి నట్లును క్ష కల్పింపం | “నెంచంబడుచుం డె నని య్వూం దరువాత . విమ్షువుగ "నించంబడంచుం డో 

నది (౧౫వ సర)... 'ఈధాగమును 'బాలకాండముందలి  జేవతా | ననియు నూహింపవచ్చును. 
దులు. లు. విష్ణు పునొద్దపజోయి. జన్మ మెత్త, మన్న భెగమున్న( ౧A-n౭ 

పృజ్షీ _ప్తము. లని | ః సరల)... చెనుక్షనుండీ, త్రాయణకి 

విద్వాం సులయ ఖి ప్రా ప్రాయము. అక్షే రామాయణమునం "సేంకను వి | 

_స్రములు. కలవు, వానిని సజించి 6 రామాయణ ళస్ణము కింద6 జూడ 
లో 

కల్చ్పంబడిన 

“గేవలమ్ను రాజర్షి గను: బృహ 

భేవతావతాన ము 'అన్నక్షల్చన వెనుకనుండి 'వచ్చినదనీయు:' "జాప్రటకో 

- . చొశరథిరాముండును సరశురాముండును కొంతకాలమువజకును | 
బృహ్మర్థి గను ఎంచబడుచుండి రనియ్యూ. వారు | 

నోరదుండు ధర్మ రాజుతో దిక్సాలకులస సథలనుగుణించి. ఎణెప్పుచ్చు.. "యవ 

సక వర్ణన ప్ర సంగయున' అంగు యముని .. .వేవించుచుల “టెక; డత 

శాజర్థులాను, ఫ్ర వ్యర్జులును ఉందురు అని ఇెస్పియ యా ల్కినహు షుర్తక్కు | 

ఫూరువు, మాంధాత 'మొదలయిన 30% కాం... రాజర్టుల పళ్ళ తోపాటు 

జాశరథి రామ పరశురాముల పేర్టును చెప్పెను ( రావ అధ్యాయము yj 

ఈశ్లో కములు వ్రాసీనవానికి, విష్ణువు శీ రాముండుగ నవతరిం చి మరల 

విస్ణువునందు లయించే నన్న యూహ మనస్సులో నున్మృయెడల నిట్లు 

ఖ్ 

వి ౭౧ 

స | వ్రాసియుండండుగదా! శ్రీరాముడు యయాతి నహు హాదులతో ాటు' 

 గొప్పరా జన్మ యభిప్రాయ . మున్నదిెనములలో నే యీ క్లోకమయూులా 

_చ్రాయలుడిన వనుటకు ఫం దేహము లేదు, 

కృష్ణుండు: వ పుఠాణాడులలాో కృష్ణునిచరి త్ర, తము మి కృయుగ"నే 

మును. కలసివచ్చును, ఈ కళ్లలోనుండి మానవున్ని దేవుని విడ 
దీయుట కష్టము. భగవద్దీతౌభోగమును విడి దినయెడల భాగవతముందలి. 

కృన్ణునియందు 'బేవత్వ మెక్కు_వగన్కు భారతమందలి కృస్తునింయాందు 

నరత్య్వ ముధికముగను కానవచ్చుచున్నది, పురాణాదులలో నిట్లు "చేవ: 

. త్వోము లేనికృష్ణుండు కనలుడుట కష్ట మైనను భాందోగ్యోప నిటాత్తు 
నందు (3. ౧౭. ౬) దేవకీ పుత్రులైన కృష్ణు'డు ఘాగీరాంగిరస 

-బుషివలన 6 ప్పక్రుషయిజై జ దర్శన ” మును శేర్చుకొనిన శిష్య 6డుగం 

గానవచ్చుచున్నాండు, చవుడు? నెంతమ్మాత్ర, తేమును అగపడు&ఎ జేదు, 
' దీనినిబట్టిచూడ నుపనివ. త్కాాలమున కృష్ణుడు గాౌరవింపందగ౧స నోక 

తత్త పనే _క్లగన్కు రాజర్థి గను ఉండినటులు గానవచ్చుచున్నది. తరు 

లేదు. 'ఆచరణ యందు జూపలేదు. రాముకు. వివ్ణువ్రుయొక్క. అవ |: వాత నీకనిని భొరతాదికనులలో చేవునిగ మార్చియుండవచ్చును. 

శార మన్నకల్బన 'యుక్ప్చన్న వై మెనతరువాత . యుద్దకాండయునకుం 

జివర్క ర"ాముండు చివరవజకును తౌను నరుండశే. యని. అనుకొని | 
కృచ్ణార్గునులు నర నారాయణు లన్న బుషులయవతార మనీ. 

' చెప్పంబడియున్నది. ఇందువలనక్లు కృష్ణుడు మొదట నొక ్లుంంహీగ 

బుద్ధుండు : గ దశావ తౌరమలజాబిశాలలాో బుద్దుని పే రిటేవలః 

గల్పి రనుట స్పష్థయు, మహాభారతీమనందును (శాంతీ అ 

ల్లో ౧౦0% దేవీభాగవతమునందును (రో స్క_ం అ ౧౬) 

' శారములందు బుద్ధుని శే పేరు లేదు, బౌద్ధమత్తము. మిక్కిలి య _,బలీన 

"సంభ | తరువాతగాని 'యాతనిని దేవునిగ వ్వైదికోమళ స్థు లొప్పుకొనులు 

వింపదు, మం (క. నేం అ) 

జక 

చపాన 

2 అవతి -- జెంసళూరుకైళ్లాలోని యొకపలైె, ' దీని వాల 

మహాభారలే మనేందును " కొన్ని సూచనలు, కలవు... "సథాపర్యమునందు నామము "ఆహుతి. "౧ర_క కేశాద్దియంతయున మొర సు వొకశిల్ 

మ. పడ్డుదువ్యవసాయ చోరులు వచ్చి యిచ్చట', నివసించి, 

విజయనగర ముపారికి సామంకులుగ మైనూరు దేళమునకుం దూ బర భాగ 

మందు రాజ్యములు స్థ స్థాపించిక ' ల. 

.అవడాన ము =. ఒఒకవిర్ల నస, ఎబుద్ధవచనము నకును 
జకవిధ మశ -జొద్ధరచనమనకనుాడ.. అవచాన మనుపేదటు చెల్లు. 

, చున్నది. సం స్క్యత్ బొద్ధమనందలి. బుద్దుని ద్వాదశధర్మ ప వచనము 

న్న తస్యాం రాజరక్ష యః ప్రణ్యా స్త సభా వక్ష యోఒమలాబ "యమం చ వైవస్వతం తాళ ప పృన్భాహైః పర్యుపాసతే, ౧౭, యయాతి 

ర్నహువః పారు కాంధాళా సోమకో నృగక్క 4.444442 రామో డాశరథిన్రైవ లక్షేణోలన ప ర మా 

రామక్ళే. 3.౪2. ఇష్టైశ్వమేదై ర్భహుభి ర రృవది వ్యాక రై ఏతే 'రాజర్ద యః 9 పుణ్యాః క్ మంలో బహు శ్రుతః, ౧౮. తస్యాం 

సభాయాం రాజేం,ద ద్ర చె వైవస్వత ముపాొస తే... 



.. నము" 

వ _కమానయోగ్య తాసు స్థికులకు శారణళ్ళూత్సము లయినవని. వ్లూర్వజన్న Ff 

ఫీగ్సీ లై 
a 

లలో అవదాన మేడవది, కాని యాపదము ఫొార్వజన్మ కర్మ ఫలమును 
'దెలుపుటకుంగాను ఫుట్టనబౌద్ధరచనమునశే' రూఢ 'మయినదిః 

ఇట్టి రచనములలో అతి ప్రాచీనములయినవి కీంనయానమునకు* 

'జెందినవి,. ఒక సృ ల్యేకవాబ్మ యశాఖగ పాలీయం దీవి కానర్గాళపోయి 
నను పాల్ చ్రపీటక ములందు 6 అపదాన*. మని యొక, గ్రంథము 

మాత్రము కలదు. ఇంచు బుద్ధునికాలమునం దు డిన. అర్ద, తుల 

(6! వీరిలో (స్ర్రీకానుః . పఫురుషులునుగూడం : గలరు ).. 

వివరింపంబడినవి.. బుద్ధునికి జాలకాలమునకు€ 'దఠువాత నీ శ అపదా 

,సిటకములలో 6 జేరిన దని. పరిశోధకుల. యభి ప్రా పాయము, 

బారి త త్రనిద్ధుని భా పూర్వజన్మ ము శే డని 6 వీసునికాయము ) . తెలుపు 

చుండ తరువాతి కాలమున విరబీంపయబకిన బుద్ధవంశమున నీసంఖ్య ఇరు 

_వదినాలుగువజకును ఫెరింగెనది,. 'మజీయొక పదునొకండింటిని , గలం 

ర అఫదాని మోసంఖ్యను ముష్పదెయైదు . చేసినది. ఈక్రారణమున 
| నిండలికథలు వేజువేటుకాలములందు. విరచితములయి; యిందు జేరుచు బ్ 

వచ్చిన ; వని పరిశోధక లందుర్తు 6 స్లునుంగలవిలా సీని ? ననుసరించి, + 
శ్ దీళుని కాయ 9 తు వాచకులు a. - “వాటి n 

స 'చాచకులు దానిని ము "లాోనిదిగ గ గృహింప్క “మమ్టుమనిక య? ప్ర 
“ సుత్తాంతపిటక్ము లాగే నిదిగ "ఇంచి ని “తెలియుచుస్న్వి, 

. యర్వాచీన మనుట' కిది యొకకారణము. “అప దానము నకు “వికద్ధ 
జినవిలాసీని * యని యొకటీక కలదు. "క గంధవంశేము "ననుస సరించి | 

యది బుద్ధభఘూగోవ విర చిక మని తెలియుచున్నది - 

న శీ సుళకము' మొదటిళతాబ్టిని ' జౌద్గులు' yy 
 ఛ్వోతిథరచనమున కుషక 

. హాడములందిో. యున్నవి, 
ళో 

 అవదాన. మన 'సచ్చరితము, పీరక్ళత్యమ అని ని యర్ణమ, | శేః 

_ప్రతియవదానేమును నాయకున్లియొక్కృ గాని నాయకియొక్క_ గాని 

క ఎ్రశకర్మ ములను చెలిప్మి 
ఉంట అందువలన అవదానము. జాతకకథవలెనే. భూతవ రృమానజీవిత గాణ 

లను దెలుప్రుకథ, రెండునుగూడ ధార్తీకనియనములను, నీతిని భోధిం 
చుటకు పుట్టినవే, 

. ములను, నిర్ణయించుటలో 4 కర్మకు దుర్నీ వారన ' సర్వవ్యాపకము 

నయినశ క్రి కల దని తెలుపుట యొకటి . "మంచిపనులు వేయుటవలన 
భావిభాన్యోదయమునకు. "హిొతుభూత: ముయినచ్చుగ్యాఘ లభించు. నని 

ప్ర, క్యేకళ క్తి క్ర దని | | లీ. లా | మాల. 'భద్రకల్చావదానమాల ' మొదల నవదాన గ మ శ్రొకంప, 'ఫాఠకులకున్సు ' ప్రత్యయము కలీనణట ము. -,ఇవి J కలవు, అవధాన్య గృంథము లన్నిటిలో. ను త్రమమయున వని పేరుపడి 

పృతిజీవికిని ' దానిని" "కూడంబెట్టుకొనుటకు పః 

ఫూకోో క్త. మయిన శలెండువిధము' లసరోచనములయాకేయము, 

- నీశండిటికిని గలభేద జే మన జాతక మెల ల్లప్పుడును బుద్ధ 

జీవితక కథలు: 

ఓ క 'అభిధము. 'పిటక్ల 

ఇది |; 

"సంస్కృతమున చ 

శ్రమిరిచినపుడు . అపదోన "'మవచ్లోన' నుయొనదిః | 

_'అవదానము' లేకమల్ సంస్కృృతేమననో, " తిజెక్తు చీశాభొపాను 

అనంతరము. వ_ర్షమానజీవితఘను చెల్తుపును, | 

ల ఇంక: 

 సత్త్వుల పూర్య జన్య కథలే ''తెలుప్రచుండ అవీదాన మెప్పుడును 

కాకపోయినను సాధారణముగ . తదితరుల పూర్వ జన్గాదిక ములనుగూర్చి 

తెలుప్రచుండును, అ బునను చొలఅవ దానములు బుద్ధునిగూర్చి తెలుపు 

నవియా6 గలవు. అందువలన నెకవిధముగ .. ప్ర నిపొతకము “-నవదోన 

. మనవచ్చును కోని అవదొనమ మూ, కయ . | జాతకము కాశేరదు, 
_ సరిగా చూ చినయేడల బోథిసత్తు్యని అత్య త్యాగమున్ను. అశని డోనవీ 

 చరీతమును. బెలుపు నట్టి జాతకములు. . _ బోధిసత్తోవదానములే,. జాతక 
మాల. ఈపేరం, బర్షయుటహడం గలను. క్షేమేంద్రుండు. బుద్ధభగ 
వానుని కత్తాధికము.. 'లయిన ప శ్ర చ స్థకార్యముల నఖ్సివర్డ్ 3 ంచుచు చూసిన 
తన కావ్యమునకు బోధిసత్త్యావదానశల్పబక యనియే పేరు పెను, 
అందువలన అవదానకథలలో . జాతకకథలు గానవచ్చినను. ఆశ్చర్య 

పడని లేదు, అవదొనళతకము చకుర్థదశకమునదలికథ లన్ని యు 
; జాతకకధథ్గలే, _ =. 

“ఆవదానములలే. “గొప్ప జౌద్ధమతత క్ర ప, పృతిపాదన ముండదు 
కని. .. :జనసామాన్యకుననంయాడ. 'స్కుగ్కహము. లగునట్లు తన్మతమ్లు' 

| నందలీ[ప్రృధొనవిమయముల "నవి. కథాయాపమునం జెలియంజే యును. 
“మతవ్యాననమువ.. 'శీవిధమయిన'  .యుపచబేశాత తృకకథ . లెక్కువగ౬ 
. దోడ్చడును.. జనసామాన్య మునకుం చేయం కుథత్రోప చేశేళ్తులన దుమ 
. జొప్పింపండున . వసటచేత నీకథలు మతా భినూనము నుద్దీపింపంజేసి 
దానికి '  వుష్టై యొసంగుచుం డెడివి ం పు . 

'అవదొనము' లన్నియు చేసినమంచి ష పని 'ఎంకే విన్న దయినను 
అనురూపఫలము ' నొసంగు నని. బోధించునట్టి క కల్ఫీతకథలే. ఇట్టి తర 
గోతికథలు జాతకోయులం దతుదునం 'గౌనవచ్చును. అవదానావరణడు 

pia, 

'మయినఘైడల. ర కమొంసములను, గమనం ధారహాయనక_జయు 
లేదు సంఘమునకులగ్తాన్ని. బుద్దునికింగాని, బుద్ధశిష్యులకుగాని. పుష్చు 
ఫలకస్రై దికములు, "సువర్ణ రజక భూ ణోదులును "చన .మెనూస్తంగి 

నను సప చై శ్యాదినిర్థాణనులు' కావించినను ___ 'ఇంత యెందుకు, 
| తుదక్రా 'జాద్ధసంఘయునకు (గాసి: భితువులకుగాని.' యుపకరిం చునట్టి, ఎస తిజీవికిని విశ్రాంతి నెఆుల్యని | అతిని _ఫ్ఫృతమున్సు, 1. | లాభకరమననట్టి 'యేశోర్యకు చేసినను అవడానమే:యయి యది" యవ అపారము నగుస సంసారచ (క్రమునందలి యాతెనిజీవిత ములగతి, భాగ్య చానకథలందు' “ర్రనీయచే యగును. ఇల్లే ధర నిరోధక. అధర్థాత్యక 

కార్యముల నొనరించోటవలన్ను: గోటునధ్దునలములక 'చెలుస్రున ట్ర" యవ 
డానములును గ్? న్ని కలవు? = | ॥ య గలల్లిట్ట? " 

_రళ్నావచోనహల్య' 'ఆకోకాచదానత్తూల,:. 'చ్యావితిత్యవచాన 
గ్రంథము అెన్నియో . 

నవి అవద్తానళతక, దివ్యావదానములు. అశ్వాచీనము . లగు నీ గ గ్రంథ " 

బోధి. ములు సాధారణమున ప్రాచీన, ¢ ' అపడాన న కథల 3 చె నెత్తికొనవు,. 



అనభానము --- నిర్వచనము | ఏదిరైన నొక విషయ ' 

మున అన6గా నొకవస్తువునందు6గాని, భావమునందుంశాని మనస్సు 

లగ్న మెయుంకుట అవధాన" (Attention ) మనయకును, ఇ 

ములు బొత్తిగ గోచర మగుబలే దని యూహి 

నిలీచియుండదినవిసయములవలె. నంత స్పష్ట్రముగ _వానిచుట్టు నున్న 

యికరవివ, య ములు మన స్సునకు నోచరమ్సట లే. దని యర్థము. ఒక. 

దీప మునొద్ద మన మొక కాగెతమును జమవుచున్న పుడు మేనమనస్సు 

దానియందు. (ట్రై నేశిం చియుం డినంతమా త్రీ మున) దీపమును దాని చుట్టు 
నున్నయితరవసస్తువులును మనసమిపమున6 గల ..వని మైన .మనము 
'తెలిసిక్రా నకపోము. కాని మనయవధానళక్తి కాగితమునుగూర్చ్చి 
యాలోచించుబలో.  విరియోగపడుచుండుటచే దానిని. “గూర్చి 

గ్రుసొాంపలగలిగినంతగ నికరవస్తువులనుగార్తి మనము గ్రహింప 

జాలము. ఇసు. కాగిత ముయొక్క వివిధ భాగములనుగూర్చి మన 
మెజుంగవలయును, . మనకు చదువుచున్న వాక్యమును గూర్చి తెలీ 

యునంతగ నికరవాక్యములను'హార్సి మనకు డెలి ముట జేధు. 

కాని మనము -చదువుచున్న వాక్యము కాక మజీకొ న్ని వాక్య ములు 
గాడ నాకాగతేముయె. చ్యాయ(యబకీయున్న వనిమ్మా త్రము మనము 

గృహోంపరలలము- ఇశ్తే ఆకాగిత మునందలి పదములను. గూర్చియు, 

అక్షరములనుగూర్చియు మనము తెలీసికొనవలయూను, మనస్సు 'తౌను 

పువేశిం చియుండి నవిషయమునం దవధానరూపక మస సంఫ్రూర్ల ప్రవే 

భు గలీగియున్న ది. 

యందు సామీప్య ళ్ళదము సనుసరించి యీమనఃప్ర 

వ్యాప్త క్కనుముగా శీణించుచుబోయిపోయి కడు దూరమునం 

దున్న వివయములయం దంతరించుదున్నది: 

ప వేశయ్య లేక మనో 

వ్యక్త కనుసకాలము, ప్రయోజనము : _ అవధానళ క్షి మనజీవిత శ 

జన్నించినచెంటనే తా త్కా_లికళరీరపోవణమునకుం 'గావలసీన _స్టన్య 
పానాదిము ఖ్యావసర కార్యములను మనస్సుయొక్క_ సాయము లేక యే 
నిర్వర్రించుటకులాను మనకర్మేంది ద్రియయులుకొన్ని చలనమాలను జేయు 

టకు సమర్థములై లై యున్నవి. _స్ట సనభును నోటికడకుం దీసి సికొనివచ్చినవెం 

టే శవ దానిని గబళించి. _స్తన్యషానము చేయాటయ్ము మనయొంటి 

మింద ఈగ ప్రో త్రోలినతోడశే ననమన స్ఫునకు చెలియక్పండంగ నే దానిని | 

చేతితో విసరుకొనుటయు ఇట్టిస్వతః ప, వర్తితము లగు ( Automatic 

or reflex movements) ఇo, ది యసంచలనయల కుదాహరణ ములు, © నాదొక 
ఇట్టియవయవచలనములు స్వల్బ్పసం ఖ్యాకము అగుటచే వీనితో మన 

జీవితమున. జాలకాలమును గడప లేకు న్నాము, మన స్నుయొక్క_సాయ 

మక్క_ల లేకయే మనయవయవములు మన కవసరము లగుకార్యములను 

దానిచుట్టు ప్రకజ్రలనున్న యికరవివమయముల ' 

| రీతుల నీకార్యములను "నెజవేర్చుటకై.. వీనియందు. మనమనస స్సు ప్ప 
శింపవలసివచ్చుచున్న ది, జకసాలెవాండు. మగస్దమును. శీయుచున్న 

ట్రనుటవే | మన స్పొకవివ యముస నిలిచియున్న ఫు డితర సమీప విషయ 
ంపరఠాదు. మనసు. 

| Ww 

చేయుట కెష్పు డశ కము లగుచున్న వో. అట్టిసమయ మున, వు ఈ. 

పుకు పోగు చికు. పడకుండ నున్న ంతవటికు(గాన్సి కండే క్రంద? 

బడకుండ . నున్నంతవణకుంగాని. . నానిమన స్సుయొక్క_ సాహాయ్య 

మక్క లేకయే వానిచేతులు చేశపనిని జేయుచుండును. ' అతనిపని 
కీ రెండువి ధయుల నెట్లు భంగము వచ్చినను అతేనిమనస్సు చేతవంకకుC 
దిరిగి 'యవధానకార్యమును జేయవలసియున్న ది. కావున మన కవరోధ 
ములు కలీగినపు డెల్ల వానిని నివారీంచునిమి త్తము మనమనస్సు వాని 

యం దు నిలుచుచున్న ది. మన సృట్లొకచిమయము నందు. బ్రైవేశించి 

నపఫు జెల్ల నవధానకార్యము జరగుచున్నది, అవరోధములు కలిషినపు 

'డెల్ట నవధానరూపమున మన ప, వేశము కలుగును. ఆయవరోధస్వభా 
వమును తెలియ(జేయుటయే అవధానశ కి యొక్క పృయోజనము, 

అవధానస్వభావము : పైని జెప్పినదానినిబట్టియే మన మవధాన 
స్వ భొవమును గ్రుహింపంలము. (సృ్కపంచమున నందలి యన్ని విషయ 

ములతో నొకసారి యపధానళ క్రికిం బని .లేదు, కావుననే వాని 
యన్ని టివంకకు నొకశేసారి పోక యేషణమున చేవిహయమును 

గ,హించుట జీవితమున కత్యవసర మో మనమనస్సు దానియందు. 

నిలుచుచున్నదె.. ఈరీతిగ ననవసరము లె నవిషయములనుండి యవస 

రము లైనవానిని బేటుపటీచి కావలసినవానినిమాత్ర, త్రమే తనకు లకు 

ములుగ నొనర్చుకిొ నుటయే యవధానశ కి, యిక స్వభావము, ఇట్టి . 

అవధానళక్తి . పనితనమునందు స్వల్బమాగ నుండి కనకము? 

నఖివృద్ధి నొందుచున్న ది, అవధానము కొన్నికుణయులుమ్మాతృమే 

యొకవిస.యమునం గు నిలువంగలదు, దానిని (గ హించినవెంట నే, 
లో 

అవధానళక్తి యింకొకనిప. యమునక్రు( బరుగెత్తుచున్నది. అది యట్లు 

_పరుగెత్తక యొక కేవిషయమునందు నిలిచియున్నట్లు కనయుడినను, 

 అవిహయమునం దు క్రొ, లేకొ, త్త గములను కనుగొని విజారించు . 
మునం జెట్టిసమయ ములయంచు వ్యక్త క్ల మగుచున్నదియు,. వఏీచారించితి ల తభ 

మేన్కి అధి నె యెట్లిపనిని చేయు దున్న దియు, తన్గూలమున .. జీవితమున 
' వాట కాలము మనమనస న నిలిచియున్న ట్లు “కనణడునజ డఢామాట కెట్లు. _తోడ్చడుచున్న దియా మనము తెలినీక నలలము. మనము | “= * స్సు సత్త పా 
| యొక్క. పవిధామరములన న్లార్చి. ప్ర శ్యేకముగ నాలోచించుచున్న 

దన్ని, యర్థము. ఇస్తే యొకేయక్షరమునర దవధానళ క్తి క్రి చాలకాలము 

ఒక కుమాటయందు 
ఓ rn జ! లీ. 

॥ స్ట 

నిలిచినట్లు కనంబడునప్పుక్సు చానియందు కొత్తా, _త్తృభాగములను 

కుణకణమును. కను(గొనుచున్న దని మనమ గ్రహింపవలయును. 

కావున నతిత్వరితముగ వా అంట అవథానళేక్తి యోక్క. మజేయొక 

ముజ్యల్లక్ష ణము, 

. అవధాన భేదములు, సంకల్పపూర్వకావధానము 2 వ్ అవధానము -. 

సంక ల్పరహితము, సంకల్పవ్యతిరేకము అని 

మాండువిధములు. . మన చేదియో = - యొకవిపయమునందు మనస్సును 

సంకల్పపూర్వక్ష ము 

నిలుపవలయు నని యుద్దేశించి యత్న వూర్వకముగ మనస్సు నందు! 

బ్రవేశింపంటేసి తిమేని, ముస సృ ట్లావివయమునందు వర్తీంపణజేయ 

బడుట సంకల్పవూర్వకావధాన మనంబడును, ఒకబడిపిల్ల వాం డాటల 



ఫోం 

వంకళ6 బరుగత్తుదున్న, తీనమనస్సును వానినుండి మరలించి తనపు ' 

కములయందు నిలుప6 జూచటినేని యాతండు సంకల్పపూర్వకావధాన 

ఒకశళా వధాని పృచ్ళకులు తన 

"దుంచుకొనుటకై వానియందు 

కార్యమును _జేయాచున్నాండు. 

కొ సంగినవిమయములను_ జ్ఞ ఫీయం 

త్రనమన స్సును నిలిపినప్పుడువాడ నిట్టియవధా నకార్య మే జరగుచున్నది, 

సామాన్య ముగ మనము సంకల్పించినవిషయమునందు మనమన స్పును 

నిలుపంజూాచినను అది" యావిషయముచుట్టుప ప్రక్కల నున్నవానిక్ని 

సహ జముగ వ్యాపించు 'న నని, 'ఇప్పియేయున్నామ. సంప్రూశ్హకా గ్రల్ 

కలవడీనవారలనునస్సున శీసమోపవివయవ్యా ప్త తక్కువ, 

కొ న్నిసమయములయం దది లే దని చెప్పినను దోవుము లేదు, 

ఇందులకు బాహ్య ప్రపంచము నెల్లి మబచి మత్స క్థియం త్ర, త మునందే 

తనమనస్సును నిలుపగలిగినయర్జును (డే తార్కాణము. ఇట్టిశ కి 

సామాన్యులగు మనయం దుళసాడ కాన్ని సమయములయందు? శానవచ్చు 

చున్నది. మన మేదెయేని యొక విపయము నాలో చిం చునప్పు డికర 

విస యములను 'చాలవటికు సంపు ప్రా ర్ల ముగ. మజచియుండుట కొన్ని 

సారులు  శటన్థించు న నని మన శుణీరనవినయమే. 

చాల 

సంకల్పరహిశావధానము 2 మనప ప్రయత్న ' చేమియు శేకయే 

కవల తేన కిష్టమగ'నేదియే నొకవిమయమునందు. ట్ర వేశించుట 

Fw సంకల్పక హీశావధాన మనయుడును. ఇచ్చట మనమనసస్ట నట్టివివ. 

యమునంధు. (వేళ పెట్టవలయు నని యెట్టి ప్రయత్నము. గాని 

సంకల్పము, గాని లేదు. 'నునమనస స్సు తా 'శాలోచించుచున్న వినయ 

మును. వ్డి తన "కక్కు_వగ రుదించు నితరవివయములవంకకుం బోవుట 

మన' శనుభవ వేద్యము: ఉజకగదిలో మనము చదువుకొనుచుండ (పకా 

: గదిలో సంగీతము 'వినయబ'డెనేని మనమనస్సు నటు |ద్రిప్పీ మనము 

: సంగీకేము నాలకించుట సహజము, ఇళ్టు కై 

ట్రే భాంకయోత్నము ' కావలసియున్న దె: గాఢథమగు ఆలో చనయందు 

మనస స్సు మగ్న మైయున్నృనా, మన పేరు: నున బెవులం 'బడెచేని వెంటనే. 

మనమనస్సు . చానివంకళుం , | చిరుగుట సంకల్పర హీ తౌవధోనమునకు 

చక్కని ముదాహరణము. 'ప్రతివానికిని కొ న్ని వీవ్యయములందుకం మె 

మజికొన్ని టియందు , సహజాఖిలాహ యెక్కువ, ఒకనికి సంగీత 

మున్వు. మజీయొకనికి చత లేఖనమును ఇంకొకని  కింకొకకళయా 

రుచించును. 'మనక కుచింపనివిన య ములను సేర్చుకొనవలయజ నీనీన 

నస్నును వానియందు" నిలుపుటకై. కొంతళక్తిని వినియోగింపవలసి 

నద. మన కఖిరుచి గలవిహయములను చేర్చుకొ నవలయా. ననిన 

వస్సు అమే ' ప్రయత్న మక్క_జ లేకయే వానియందు నిలుచు 

న్నది, ఇందుపరన వానిని ' త్వరగ శేర్చుకి నుటకును సంఛ్రూర్థ 

న ములవజుచుకొనుటకును అవకాళము గలుగుచున్నది. ఇందువల 

నే... 'బక్ళబాలున శ్షీవివయమునందు . సహజూనుర క్రీ యెక్కువ 

: సండునసంేనక్ డానియందే. శమ నొసయట: మే లని మనవారు 

ప్వురుశ్య్య్యాకు. - . నా వ... 

( ఆభ, ౨ a నకు సుషు_ప్రియం 

| లముగ నున్నా మని పామాన్యఘుగల జెప్పుదురు.. 

సంకల్పరహిళావధానము. 

కొ, త్తీవిమయమునందు మన 

మనస్సును ప్ర ప, చేశే పెట్టుటకు మాటుగ నచ్చటనుండి దానిని మరలించు 

| స్సిట్లు సంకల్ప చుమియు' "లేక బలవంతే ముగ నొకదానియందు , 

అవధానము 

సంకల్ప వ్టతిరే కావథానము : మన న్చేదియే " నోకివిహయమునే 

లన్న నై మెయుండ దాని నచ్చటనుండి మన మెంత. మరలీంపంజాచి 

నను మరలకుండుట . సంకల్పవ్యతిశే కావధాన మన(బశును. _పెని 

జెప్పినయుదాహర ణము. లే కొంచెము మార్చంబడినయెడల .. ఈవిధ 

మగనవధానమునకుటలహాడ నుదడాహరణము ..లగును,' _పెని చెప్పినట్టు 

మనమన స్పు,  చదువుచున్న పుస్తకమును వీడి  సంగీతీమువంకకు - తిరిగిన 
పిమట మనము దానిని మగల ప్ర స్తకపకనమునందు _ప్రచేశింపంజేయ 

యత్నించినప్పుడు ఆది యట్లు మరలకుం జెనేని మననునస్ఫు సంగీతము 

నం డట్లు మన కిస్థమయు లేకయే బద్ధ మెయుండుట సంకల్పవ్యతిరేకావ 

ధానయ,. ఇట్టే ఆటలనంకకుం బకుగత్తి ఫుస్తకములవంక కెంత 
9 శ్రీ ప్ప౭ఆాచినను తిరుగని బాలునిమాన సి కావస్థయు సంకల్చ్పవ్యతిశే 

కావధానము 

అసధానరాహిత్యము : అవధానశూన్య మసస్థితి మనమనస్సు 

దున్నను జాగ, దవసయిం చెపండును లేదు, న | i య థి పి 
ఇతరు. డేదియెన నొకసంగతిం జెప్పు చున్న ప్పుడు మనము. చెవులతో 
వినచున్నను దానిని గ్రహింపకుండినయన్ డల మన 'మవధానర పాతు 

కాని మనము 

వినుచున్న సంగతులకం చు "నెక్కువ ప్రీ, తికరము లగువిమయములయందు 

మనమన సు స్సు బద్ధ మైయున్న దనియే మన మాహింపవలయయును. ' 

వ్యక్త క మగుటలో కాలవ్యక్యయమ ఈ 'మాండువిధములగు 

అవధానములలో మనువ్యృశిశువునందు.. ప్కథమమునం,. గానవచ్చునది 

శిశువున కెట్టిసంకల్బమేను లేకయీ. వాని 

జ్జ నేం (గ్రైయము లస కన్నులు, చెవులు చందలగవానిమాలమున 

నాతేనికి వ్య క్త నుగుచున్న బాహ్య ప్రపంచమునందలి. 'వివిధవిప. 

యములయందు నాఠనిమనస్సు నిలుచుచున్నది, అతేనియిం దృియము 

లాతని నెటు పట్టి లాగిన "నావంక కాతనిమనేస్సు “తిరుగుచున్నది, 

పట్టు" కొన్నివిషమయములయం '_ దాతనిమనస్సు ' సంకల్పరహీతాన 
ధానరూపమున వర్తీంచునప్పు డ్లాకస్టికముగ నొక గొప్పధ్యని గాని 

కనులకు 'మిటుమిట్లుగెల్ను చెలుతురుగాని. అకనికి' నోచర. “మర్త్య 

చేని. అతనిమనస్సు. వీనివంకకుల ' దెరుగవలసివచ్చుచున్నది.' . మన 

పృవేశ 

పెట్టలుడుట సంకల్ప వ్యతిరేకావధాన 'మని' కొందటు చెప్పుచున్నాడు. 

కావున ప 'పృథమమున నీశెండును ముఖ్యముగ. 'సంకల్పరహి తొవధాన 

మును, సగకల్పయలు, వాంఛలు "మొదలగునవి 'యేర్చడినపిమ్థట కొంత 

యాలస్యముగ సంకల్ప ప్రూర్య్య కావధానమును బయల్బడే (క్రృమవృద్ద్ధిని 

వీని పరస్పరసంబంధము ౩ అవధానము "'యాండువిధము లగు 

టచే ఈమాండింటియొక్క_. స్వభావము గాని ముఖ్యలకుణములు 
గాన్వి (పృ యోజనములు గాని జేటుకావు. ఈమూండును ఒకళ క్రి యగు 

_ మునస్ఫంబంధ మైన యవధానముయొక్క_ యాపశేదములే కాని -ఎట్టీ 



అవధానము 
సంబంధమును లేని స్వతంత్రములగు మాండువిధములయిన ఖిన్న 
శక్తులు కావు, మనజీవయాత్రయందు తణతుణము. నుష్పతిల్లుచున్న 

వాంఛా ప్ప తిబంధములను, సంకల్పావరోధములను, ప్రాశణోషద్కృవము 

లన్కు వానివాని స్వభావములను మన శెటియంచుటచే మనము వాని 

చారిం బగకుండ మనజీవితముయొక గమ్య స్థానమును జేరునట్లు 
చేయుటయే ఈమూండింటియొక్క_స్వఫావము, . మన జీవితమునకు. 

యనవసరము లైన | తాత్కాలీకముగ నవసరము లై నవిషయములనుండి 

వానిని వేఖుపటీచ్చి మన యవధానశ _క్తికి అవసరము లైనవానిశే సతి 

శేయుస్పభావ మిమూండువిధములన అవధానములయందును గాన 
వచ్చుచున్నది, 'ఈయవధానళ క్రి ప్రారంభమ; టలోను పివప వర్గి్యటు 

లోను మూండుతీరులుగ వ ర్రంచుటిపే, దీని మూ6ండువిధము లనర్వూప 

ములకు మూండు పేరులు పెట్టి వానిస్వఫావమును చెలిసికొనుచున్నా మే 

కాని, ఈమూటటికిని ఎపెని కొనణబుకునంత భేదయు లేదు, 

ఎన్ని పమయములం 'దేకకాలమున అవధానము నిలు చునదియు : 

ఇంక్క తేడవ కెన్నివివ యము లవధానళ క్రి కిక వొకచేశారి లక్ష్యుయులు 

ఈ పృక్టీయును, తేడవ కాగల వనువిషయమును విచారింతము, 

"శెన్నిపనులను మన మొక్క కేసారీ చేయగల మను ప్రృశ్నయును చేజిని 

మనము వెంట్ట మొదట గమనింప వలయును, తెడవ క చేకములగుపనులను 

మన మొకేసారి యభ్యా సవశేమున శేయలోలిగిననుు ఒక్కో. సారి 

యొక్క_వివయమునందుమ్మాత్రే మే మన యవధానమును. నిలుపలలమని 

చస సుత మాన సకా్య్ర్రవే త్తే త్తలయఫ్ ప్రా పాయము. ఒకకుట్టుపనివాం డొకెటే 

సారి తనయం తీ తృయుయుక్ష_ అదుసభాగమును కాలి లితోం ద్ఫొక్కు.చు 
దుస్తులను కడుకేగయగ 'తనవేతితో తన యం త్రసాహోయ్యమున 

కుట్టుచు, ఇతరులతో మాటలాడుట లేక బేనినె నై నలయార్చి యాలో 

చించుట అనుపనిని'హడ చేయయగలుగుచున్నా (ను, ఇ ట్లత' డు 

మూండుపనుల నొకేసారి చేయుచు న్నాండు,ఈవిధముననే అభ్యాస 

వశమున కన్తేంద్రియము లొక ళేసారి యొన్నిపనులను జేయునట్లు 

వాని నొకండు వశపజచుకొనిన నాతల డన్నిపనుల నొక కేసారి 

చేయలో, అయినను అతేనిమన స్సు తడవ కొక వివయమునందు 

త్రమే అనధానరాప మున నిలువగలుగుచున్న ది, మిగిలీనహనుల 

గ చితముగ మనస్ఫాహాయ్య మక్క_జ లేకయే ౩ వానియవయవములు 

చేయుచున్నవి. కావుననే, ,అభ్య్యాసవశీయన నిం ద్రియములు తమంతట 

తామే చేయుచున్న పనులలో భీవిధమైన లోపము వచ్చినను వాని 

'మనస్ను తన సే స్తుతవివయమును వీడి ఆ లోపమును నివారించు 

నిమిత్త త్ర మూపనుంటంకకరం దిరుగుచున్నది, కోట్టుపనివానియం శ్ర మున 

శీదేనిళోపము. వచ్చీ ఆయం త్రము. క్రుట్టుప నిని మౌనినను చరమ 

స్రా_ర్టీరెమె కుట్టుపని. సొగకున్నను, “లొను మొదలు పెట్టిన కుట్టు 

'సాంతమై శండవకుట్టు నాత( డారంభింపవలసియున్నను, శక నుతీ 

oe యీవిధముగ "నేని తనపనికి భంగము. కలిగినన్ను ఆకుట్టుపనివా6 డాలోే 

చించుట కాని, మాటలాడుట కాని కొంతకాలము. మౌని తనమన సును 

తాను. చేయుచున్నృపనియందు. నిలుపవలసిన్నవా6 డసచున్నాండు, 

కూర్చుండినవానికి 

| అట్లే మొకనూటను' 

సంసా. 

ఈవివయ ' మింతనే పటినుండియు వానిమనస స్సు కుట్టుపనియందు 

(ప్ర వేశించియుండలే దని చక్కూల సూచించుచున్నది. త డవ కొకు 

వినయమున మనమనస్పు నిలువగల దనినప్పుడు మనస్సుపకుమున 

నొకవిషయ మని మాయర్లము, చి త్ర లేఖకు డొకండు తన శంకు 

చేతులతో నొక శేసౌారి ండుకాగకయల పె శెండు భిన్న రూపము 

లను చిత్మింపంగలీగినను అతనిమన స్సును దృష్టియం దుంచుకొని 

చూచితిమేని అక. డొక్కపనిని, జేయుచున్నా6 డనియే . మనము 

చెప్పవలసియున్నది. రక్ష అ స్టావధాని తనపృచ్ళకుని కొకనికి పద్య 

మును చెప్పుచున్న ప్ప్వుడేే అతనివీవువై పూవులను కేయాటయు, వెనుక 

నుండి గంటలను కొట్టుటయు, అతడు వానిని సరీగ లెక్క పెట్టగలు 

గుటయా మనము సెని( జెప్పినదానికి కొంచెము వ్యతిరేక మగ దోంప 

వచ్చును, ఒకగంటకును  మటియొకగంటకును ఒకసారి . పూవును 

వేయుటకును ఇంకొకసారి పూవును. చేయుటకును కొంతవ్యవధి కల 

దనియఃన్వు అట్లు: వ్యవధి లేక అచేపనిగ నొకదానితరువాత నొకటిగ 

పూవులను చేసినను గంటలను కొట్టినను పెమాండుప నుల. నొకకీసారి. 

యెట్టి అవధానియు' 'శయయజాలయ. వడిన లెక్క సెట్టుటకుమా శ్ మే 

కావలసీనదానిక౦ "కె చీనా త్ర, మెన నధిరమగు 

వ్యవధి మా౭డుపనుల నొకెటేసారి చేసినట్లు కనణుశుటకు కావలసీ 

యాన్నది, ఈవ్యవధికాల చేమ్మా కృ మైన నుండుటచేతచే, ఆ-అపహ్టైవ 

ధానియొక్క_ మన సాక విముయముననుండి యింకొకబినయమునకును, 

అచ్చటనుండి మజీయొకవిషయ మునకున్వు . దానినుండి. మరల స్వస్థాన . 

మునకును కనుమూసి కను చెజచునంతలోలో మన స్పునకు. సహజ మణేవేళ 

ముతో. బరుగెత్తు చుంగుటచే పృచ్భకులు స్రేకుకులును అవధాని 

యొక కేసారీ యెనేకము లగుపనులను చేయుచున్నాం. డని యనుకొన = 

నచ్చును. . 

తడవ కొకవిపయముమాల, మే మనయొక్క యవధానళ క రిక 

లక్యుము కాగల దనినప్పు డానిషయము భౌగసమన్విత.. మైయుండ 

వచ్చునా లేక భాగరహీత మైయుండవలెనా యని మనము ' విభా 

రింపవలసీయున్నది. దీ్నికిం ,బ బ్రశ్యుత్తర మే నున్మ ఆ విషయ మరే 

కాంతే రాగములు కోలదిగ. నుండవచ్చును కాని. దానిని మన మనస్ఫు 

గ్య బగ్రహీంచునప్పు డొకొ్కాకటా భాగమును గృహీంచి. వాని నన్నిటిని 

కపుటచే ఆవిష యమును రా దానినంతేయు నొకసారి 

యుకే విన యముగ గ. ప్ర ప్రథమమున గ్ర గహొంచుచున్నది, 

. అవధానమందలి విభజనమును సమ్మేళశనమును ! మన మొకథూవు 

కక్రట్రయం త్రమును ( Railway Engine ) చూచి అడియొక యంత్ర, 

మని కనుంగొనినప్పుడ్కు దానిలోని వేటువేజు భాగములను విడివిడిగ 

మొదట (గృహించినపిమ్మట నది యొకయం క్ర మని తెలి ప్పిక్రానక్ష వాని 

నన్నిటి 'నొకశేుసారి యుకకేయం త్రృముగ€ 'దెలిసికొనుచున్నాము, 

గ్రహ్ంచున ప్పుడు, మొట్ట మొదట్క దానిలోని 

'భాగము లగు నివిధాక్ష,రమయులను "గాని ఒక. వాక్యషుయొక్క భావన 

మును బెలీస్లి సికనవలయు. న్శ్మ 3 వేటువేలుమాట్లలయొకు.. ప్ర చ ల్యేకార్థ 



చున్నవి. 

సిర ఇ 

మును గాని మనము తెలీసికొన6 (బ్రయత్నింపము.. ఇందువలన "నే. యొక 

చాలున కొకఖాపును నేర్పుచున్నప్పుక్కు మొట్టమొదట పిల్లి, కక్క, 

నునుష్యుండు, కొ ట్రైను అను పృళ్యేక ప్ప ల్యేకము విడివిడిపడములను 

_ చేర్చక వాక్యరూపమున భాహ నతండు "నేర్చుకొన మొదలిడునట్లు 

చేయవలయు నని మన విద్యాధికారులు చెప్పుచున్నారు. ఒకవివయ 

_ మునుగూర్చి సామాన్య మనుజ్జూనము కొంచె 'మేర్చడినపిమ్తుట నే చేటు 

. చేజుఫాగములనుగూర్చి స్పష్ట్రమగు జ్ఞానము నున శేర్చడుచున్నది. 

_ కాని ఆవివయమునుగూర్చిన సామాన్యజ్ఞూనము. . మొట్ట మొదట. మనకు 

. కలుగునప్పుడు కాడ్క అది మనకు విశదము కాని కొన్ని ఫాగములను 

కలిగియున్న దనియు, ఆభాగము , లన్నియాను కలసి యొుక్క._టియే 

' ...యనియుమాత,ము మనము తప ప్ప 'తెలీసికొందుము, కానన మనము 
లీ 

'తెలిసిక్రాను ప్రృతివిషయమును భాగసమన్విత మైయున్న ది, ప్రతి 

.'యవధాన కార్యేమందున, అవధానమునకు గుజి మెనప ప్కతివివయ 

మును చేటువేజు భౌగములుగ విభజించుశ_క్రియు ( Disorimination 

or analysis ), - ఈభాగము లన్నియు నొకచానిలోనిభాగము - అని 

గ్రుపాంచుశక్తి క్తి యూ ( Association or x Synthesis 0. బయిల్బడు 

అవధానఫలిత ములు :  ఒకవస్వవును చూదియు చూడనట్లు 

నుందు మేని అది కొన్నియంతేర్మాగములను. క లిగయన్న 'దనువివ 

యమును "౫ హీించుటయు' డానిస్వభావమునుగూర్చి 
UU 

జ్ఞానము ః కలుగుటయుమ్మాత్ర త మే కేటస్థించును. అట్లు గాక ఆవస్తువును 

క్ర డుస్వల్చ్బ 

మనయవధానళ క్తి క్రిక్రి లక్యుముగ జేసితి మేని, డానినిగూర్చి సంఫ్రార్ల : 

జ్డున మలవడుటకు నున కవకాకము కలుగుచున్నది. ప్రవిషయమున 

మనమనసః స్సూను గాథమయుగ లగ్న మొన రింతు మో, ఆనిమయము 

చక్కు_ (గ జ్ఞ ప్రీయం దుండగలదు. కావున మన మాలోచించు 

 వినయములయొక్క_ స్వభావమును ఛక్క_6గ6 - 'దెలిస్టికొనునట్లు 

వేయుట : ధారణాళక్తికి చాల. త్ డృడుటయ. అవధ్గానళ క్రి 
ఫలితే ములు, యొక్క ముఖ్యఫ లు (గొ. ను) | కు 

అవధానములు "అవధానులు వ 'మనచేశయనం దహై వధానము 

అనియు, శీతావధానము లనియు€ గొందటు చేయుచుందురు. వారీని 

మనవారు అహ్రైవధాను. సీనియ్కు - శతె'వధాను. అనియు. - బిలుదు 

చుందురు, ఇట్టేయవధానములను సణించి గ (గ్రంథములు సంస్కృతే మనం 

దున్నట్టు కానరాదు. ' ' అవథానులును ' సృష్ట్రమగం జెప్పరు.. ఉచ్చిష్ట | 

గణపతి మొదలై నదేవతల యుపాసనవలన నిట్రిశ క్తి "వచ్చు. ననియు, ' కాలము లే ' యైనను చ్యావవశరికయన "నేకకాలముగానే కానవచ్చును, 

నిది యభ్యాసమవలన రానీర.దనియుం : నొందు ఇెప్పుచున్నన, | సౌధారణ నుగ ౧. కవిత్యమా, ౨. వ్యస్తామరి, 3. గణితము ర. 
1 సమస . 4 పురాణము ౬, "కావ్యపాఠమ్యు 1 రం చదరంగము, రౌ, 

_సంభావమణము నను నెనిమిది కార్యముల నవధాని యేకకాలమునందే 

 జేయుకక్తి క్సియు, - ధారణాశ క్రి యు .నెక్కు_డుగం ' గలవారి కవధానము. చేయుచుండును,. అష్టావధానము నటు. నీ యెనిమిదియే' యుండవల్సయ్లు 
" | నని నియమము: లేదు, ఇందు గొన్ని నూర్చుచేని కోందటు, ఛెప్పెదర్ర. 

అభ్య్యాసమువలన . నితరవిద్యలవలెనే .. వినినిగూడ చీర్చుకొనవచ్చును! |. 

అని. యిప్పుడు ' “విద్వాంసులు. - .నముచున్నారు, చిత్తైక్ళాగ గృ ర్థయుం. 

నులభసాధ్యము 5 5 అన్యులకుం, గొంతక్షన సాధ్యము. 

నిజము గాదు, 

ఏక కాలమందు నీయయుడవు. కావున 

అవధానము 

న అవధానమునుసటిం చిన చెవ్యాసః సము చదువువారిక్కి నొక్కు 

సారి. (వీకఫనుయావచ్చేదమాన ) ఎనిమిదివివయములను గాని నూలు 
వివయములను గాని మన సెట్లు గ్రహించు, నన్న సం దేహము గలుగ 
వచ్చును, కాని అషహ్టైవధానమందుం గాని శతావధానమందు. గాని. అవ 

ఛాని అన్ని విప యములను ఏకకాలమందు ల హించుచున్నా6 డనుట 

ఒక వివయము మనచృష్టిపథమునకు రానున్నది. యని 

మొదట. దెలిసి యెదురు చూచుచున్న ప్ప ణా విషయమును ర వంచు 

టకు మనసునకు ౭౬ మానముల కాలముకం కు నెక్కుడుపట్టద. మాన 

కాల మనయా నెక సెకనులో ౧౦౦౦-వ వంతు. ఆయా' అవధాని 

యొక్క గృహణకీ క్తి ని బట్టి. ఈకాలము హెొచ్చుచుండున్కు తస్తచుండు 

ను. కావున నతినూత్మ కాలములో | గ | గ్రహం ప(ంబడువిసయము లన్ని యు 

' మనకు చీకకాలమందు జరగినట్లు కానవచ్చినను భిన్న భిన్న కాలము 

లంచే మనస: స్పుచేత (గృ గ,హీంఫంబడును. ఇదియు( గాక యా యవగ్గానము. 

లలో నవధానకార్య మునక కం కు ధారణ) (Retention క స్మృతి: 

( Reproduction, memory ) ఆను మానస స్మక్కియలపనియే యెక్క 

డుండును, . ప్రథమ పృచ్చకుని_ ప్రశ్నీయు, డ్విరీయపృచ్భకున 

ప్రశ్నీయు చీక కలమంధు నడుగ(బడవు, స్కత్యు శ్ర త్హరములును 

గ్రమము గాల కెప్పంబడినప్రళ గ 

లన్నియు, క్షూపక ముంచుకొని, మరల నావరుస వచ్చినప్పుడు గాన్ని 

నడుమ నడిగినప్పుడు గొని ప్రుకిషృళ్ళకని ప్ర ప కృృలకోను తగినజవాబు 

చెప్పుటకు ధారణాళ కి యు స స్మృతియు "నెక్కుడు. గావలయును, 

అవధానము ధారలు క స్మృతి: యెనునవి వేజువేటు మానస సవ్యాపారము 

లయినను ' వీనికి బరస్పర సంబంధము కలదు. లక్ష్యుభ్రూర్య్వకముగ 

( అవధానప్రూర్వకముగ )' గమశిం చినచివయము చక్కాల ధరింప (6 

బడును అనంగా బాగుగ మనస్సులో నాంటును, అట్లు నాంటినది 

మరల వలయు నెడ కీశ్రముగ జ్ఞాపకము, వచ్చును. 

ఇక నష్టావధాన శళావధానవిధానములును, వానికై చేయయబకు 

నుప్తాయములును . “సం, గ్ర హముగ6 .జి ప్పెదను, 

అష్టావథానను : ం 

" అహ్రైవధాన'. మనంగా శీక్షక్రాల్రమునందు ఛెనిమిదినిపుయ 
ములను . మనస్ఫుచే. ల్ హించి. ధరించుట. సీ క్షక్రా ల మనంగా 

మిక్కిలి. 'యవ్యవధిగలశాలము. శ్నా స్రీ యరీతిచేత నవి భిన్న 

ము “కందుకూరి. 'విళేళలింగముగారి.. క్వీయచరిత్రము. , 3 గావ భాయ కవ 'ప్రకరణకు 
. Rihot' క్ Psychology of Attention, ఖై, Ua wi. ; ” , పై 

| | ఖలు 



అవధాన ములు  గడెడె 
వీనిలో ¢ కవిత్వము *, “సమస్య? * అనునవి.నిజముగా ఆకుక. 

విత్వవిపయములు, ఆశుక విత్వమునరధుధహూడ నవధాన మెక్కు_వగ 

నుండవలయును. ఇండదునుగుణించి. * ఆకుకవిత్వము * : క్రీ ౦ద:నధిక ముగ 
మ్రాయయిడును, . 

వ్యస్తాకురి : వ ఒక్కా వాకష్థమునందలిపదము భాక్కొక్కటినం 

బృచ్చకు నియిష్ట్రము వచ్చిన కృ, క్రమముగ నిన్న వయక్నర మిది యని 

చెప్పినయెడల 'నన్నియా విని చివరకు మూల వాక్య మిది యని యవధాని 

చదివి చెప్పును ' లేదా యెవరికిని బేలీయక్రుండం” 'గాసితము పేని 

వాక్యము గ్రా,సి అతురముల కంశెలు వేసి “అక్షరములను. కత్తిరించి 

అందు నిస్ట్రము వచ్చిన క్ర, క,మమున నొక్కౌాక్కుటి. యవధానికి6 జూఫు 

చుందురు. 'అర్థయు క్ష మైన వాక్య మైనయెడల నక్షక యులసహీహాసము. సారి .శటన్టింపవచ్చును. అప్పుడు పొరపాటు పడవచ్చును. ఇదియు 

కా ంతవజకు స్టైపకశక్తి క్రి క్రి సాయము. చేయునుగాన్ని. .ెపెక్కస్తారులు 

పృచ్చకుండు ఎవ"క్యమందలిప పదముల .నీయక్ళ్కో అర్ధము .లేనియకుర.. 

సమూహ. మొకటి. క్షల్పించుకొని  యందలియక్షరములను జెప్పును; 
లేడా అవధానికి( 'దెలియనిఫభామలో ని వాక్యమందలి అమరముల నైనను 
చెప్పును. అప్పు డీయవధానము కొంచెము కష్టము. దీనికి... కతావ 

_ఛానమునందు. జెప్పంబడిన నూజున్థిరకేబ్దమల సాయము . తీసికొనవలెను 

( దీనితరువాత. . రచింప(బడిన' శరౌవధాన విధానమును * జద్దువుండు). 

ఫర నామములకున్లు ఈయ కొర ములక్షను నీరసం బంధము. కలుగచేసి 

య 
' కొసవలెను.. వి లగునంతవణకు , పృచ్ళకుం. 'డిచ్చిన అక్షర మొకకేబ్దయు 

యొక్క ప్రథమాక్షురముగ నుండునట్లుగం జాచి యాకేబ్దయనకున్ను 

అవధానిమన సస్కులోని ధ్ర ్రు,వళబ్దమునకును - “సంబంధము ' కల్పుకొనవ లెను. 

ణా-వ అకురము ఈ చా ".అవధానియొక్క్ర. . కావ. 'డ్రువశబ్దము 

“పాము” అనుకొను(డు. అప్పుడు 'అవధాని * పాము చలివేమల చేత 

జిక. చావచె నుమతీ * అని యొకవాక్యమును కల్పించుకిొనును. 

మరల నతండు వరుసగ, నక్క,రములను జెప్పునపుడు, ౯-వ సంఖ్య 

ఆతనికి మన సులోనికి కాలాన “5 పాము * అను ధ్రువోబ్బమను 

చానితోపాటు ళప్రామ 'చలివ్రీనులచేకం జిక్కి వావచే సుమతీ 

అన్నమాటయుం దో6చి ౯-వ “యక్షరము “చి యని స స్పష్ట్రపడును, 

ఈక్రి య. యంతయు నధ్యాహముదే ని నొక సికనుకంటే , నెంతో 

తకనకాలములో జరగును, ఇష్టాకురమ శబ్దమునకు _ మొదట 

నుండుటకు వీలు లేనియెడల 'శబ్ణయునకు ము ధ్యను, చివర. నుండునట్లు 

ఏర్పజు చుకొనవచ్చును. మాడు నాల్డు ౩ హల్లులు గలసిన సంయుక్తా 

కుర. మెైసనయెడల నాయక్షురములు' విడదీసి చేలు పదముగనో 

పదయులుగనో "యేర్పాటు" ' చేసికొసవలయాును. స్ట వ్య : ఆనునక్షర 

మిచ్చినయెడల్ల. , నిది గలకేబ్దము. ధొరకట దుర్గ భమ కానన దానికి 

గుర్తుగ 6 స సంగయ్య ) అను శబ్దమన్త. కల్పించుకొని. ధ్రువళబ్దముతో 

నలప్టకోనన్యరెను. ఈ. శప్టమందలి' మొద్దటి ' 'అకరమా “స్” కును 

ంఢవయకురము.. లన్? సక! 'మ్లూండన్హయకరయు “య్ కను 

డల నుండును. అభ్యాసము నలక. స్తల్పోనాళక్తి చన స 
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6 నిషిద్దాతరి ౩ యని యొకవిధము కలదు, _వర్శనములో న్ 
యత్రరములు రాంగూడ దని పృచ్చకుండు హరు పట్టును. దానికిని 

చకా ల 3 కు శోళాదిజ్ఞానమును) సంస్కర్భిశాంద్ర పాం డిత్యమును బాగు 

నున్న యెనల సవాకారిగ నుండును, గ 

గణీతము : ఒకడు గంటలు కొట్టుచుండును, అవధాని యితే 
రావధానములం జేయుచు నాగంటలను లెక్క పెట్టి చివరకు నినిగంలు 

లయ్యె నని చెప్పును; లేదా ఒకడు అవధానివీపు-పెని ఒకిొ్క_క ్రై 

పూవును వేయుచుండును, బన్ని పూవులు . వేసినడియు చివర కవధాగి 

చెప్పవలెను. వీనియందు. నవధానియొక్క_ దృష్టి కొంచెము ఫ్ శ్రద్ధగ 

నుండవలెను, ఒకప్పు డితరము _లగనవధానములంను ఇదియు .నొకశ్రైా 

గాక్క వీనిని "లెక్క పెట్టునప్పుడు ౧౨౩,౪౮ అని "లెక్క పెట్టుకొ నా 

చున్నయెడల నెక్క_డనైనను అంకెలు పొరపడవచ్చును. క్రిందటి 

 తేడవ లెక్కి_౦చినది మూడొ నాలుగా అని సంశయము శావచ్చును= 

' కావున ౧టి కాంగానే పరబ బ్రహ్మ మనియు, ౨కాంగానే దై ప్రత 

మనియు ' 3 కాంగానే. తర్రికాత్త లనియు, ర కాంగానే వేదము 

లనియు మనసులో నీ ప ప్కీకారము మొదటి ౧౦ సంఖ్యలకో ౨౧౦ 

సంఖ్యల క్లో ఒక కనాను క్రమమున, తరువాత ౧౦ సంఖ్యలకో. ౨౧౦ 

సంఖ్యలకో. ముటీయొకనామ క్రమమును ఏ ఏర్పాటు చేసి సికొన్నయెడల 

సంఖ్యలు తప్పకుండం జేలళకవు. 

/ గణీతవిమయమునందు శెక్కలుచేయుటయు. గలదు, కొందు 
కూ డిక్షలు సణకార భాగహారములను చేయుదురు, కొందటు ఇంగ్లీ మై 

శారీ కిచ్చిన యెడల మనసులో లెక్క వేసికొని వారము చెప్పుదురు. 

ఇందుకై వీరు గణితళ్యాస్ర్రయునందు నిట్టి లెక్కలు చేయుటకై కల 
సులభపద్ధతులను ేర్చుకొందురు, _. 

శతొవధానము: 

. _ 'శశాపధానముందు నూర్లురు - పృచ్చకులు వరుస న 

సార్చుండె. అవధానిని. క్రమముగ నూటణువివ.యములన్లు గతించి 

తమకు నిజము వచ్చినవృ త్త 'శేమునందు వర్శింపు మని. 'యడు'సదురు. 

అవధాని 'మొదటిపానియుద్దనుండి చివరవానివజకోను వరుసగ నొకొశ్రై 

క్కనికి. వాడు సోరనపీసయమును గుజేరచినవర్షనము వాండు గోరిన 

వృత్తే తమున మొదటి చరేణము" చెప్పుకొనుచు? బోీవును, నూజవచానికి 

వృభమచకణము చెపి స్పినతరువాత మరల _మొఢటిపృచ్చకని యొజ్ల్దకప 

పా యచ్చటనుండి క్ర క మముగ నూటుమురదికీని వారివారి రెండవ 

చేరణమును. జెప్పును, ఇట్లు. క్రమముగ చాల్చుచరణములును పూర్తి 
ఇరయును. తరువాత ముదటనాండి 'దివర వానినజకు నొక్కొ._క్కొ_ నిం 

జాచి _వారిపద్యము! ః బూ ల్సిన నాల్దుచరణనులును చదువును. 

ను కొన్నియవధానములందు నన్నియు వరనములే పెట్టక, + కాన్ని 

మనుట. మొదలయినవి 1 అష్టైవధానములభలె గంటలు కొట్టుట, పూలు 
జ 



wes అవథాన ములు 
వేయుట మొదలయినవియుం 'జెట్టుదురు. కాని వర్ణ నములు సమస్య లే 

 యొెక్కు_వగ నుండును. కావున గవిత్వము చెప్ప (గల్లీనవాశే సాధార 
ణముగ శతావధానము చేయగలరు, వారివారి ఫా పూజ్ఞానమునుబట్టి వర్ల 
నలు సమస్యలు సంస్కృతే ము తెలుయ్య్ము పారీనీ మొదలయిన భాప. 

లలో జెెప్పెదరు, 

౫౮ పూర్తిగ శతావధానయు' చేయుటకు గాలము ౧౬ గంటలు 
మొదలు ౨౪ గంటలవజకును పట్టును. ఇన్నిగంట లొాకేరీతిని సభ 
'చేధయుచుండుట కష్టఘు గనుక, “దినమునకు ౫, ౬ గంటలచొప్పున 
సభ చేసి నూండునాబ్దుదినములలాో. బూర్తి. చేయునురు, - ఇది 
యాం తో దేశాచారము. కూ త్రరహీందూదేశేమం చేయవధాన మైనను 
ఒక్క_పభలోం బూ ర్రికావలసీన దే, అట్లు కానిగానిని' వారు అవధాన 

మని యన నేయనరు, కావున నచ్చట. “శతావధానము' లరిది, ' ఆష్ట, 
పోడళ్ళ పంచవింశతి అవధానము లే జరగునుండును,. శతొవధానము 
మిక్కిలి శ రామ్మప్తదము గనుక సాభారణముగ నొక్క_సారి చెప్పినవానికి 
శ శ్షతానధాని ౨. యిన్నబిరుదు వచ్చును, అట్టివారు మిక్కి లి తక్కువ; 
శతావధాను లన్న చేళ్థు చెట్టుకొనినవారు సాధారణముగ -'నిరువదె 

ముప్పది యవధానములనుమూ త్ర, ము చేయుచుందురు. . 

ఫతావధానమునందు నూర్జుకుష్పృచ్భక. లడిగినవర్షననిమయము 

| లును 'వృ.త్తమలును (పౌ సాకురమును క్షైపక ముండవలయును. 

ఇంతియ కాదు, ఏప్ళ చృసనియొద్దకు వచ్చినప్పు డా పృచ్ళకునివివ 
యము వృత్తము అదీవజఃకోం జెప్పినచరణముయొక్క_ ప్రాసామరము 

జ్ఞాపక మున్నలాని తరువాతి చరణము చెప్పుటకు వీలు శెదు, కావున 
నవధానియొక్క_. అవధానధార ఇాజ్ఞాపకశళ క్ర లీతరజనుల : యాయా 

శక్తులకంచు చెక్కుడు తీ వృముగ నుండవ లె ననుటకు సందేహము 

లేదు. కాని యీ మూనసకే క్ష లెంత తీవ వృముగ నున్నను, శీవలము 
. వానిసాహాయ్యమున నే అవధాన ములు శేమంగ్లుట య సంభవము: 

కావున నామానసికళ కలకు దోడుపడుటకె కొన్ని యాపాయములను 

పన్నవలెను, ఈయుపాయములు “జ్ఞాపక | సిద్ధాంతము (Law of 

_ Association ) అను మాని సిక సిద్ధాంతము ననుసరించి పన్న యుడును, 

విడివిడిశబ్ద ములను జ్ఞాపక ముంచుకొనుటకం మె నా విడి డివిడిశబ్దరు లే 

యొకకథారూపముగం జెప్పంబగినయెడల జ్ఞాపక. ముంచుకొనుట 'సుక 

రము, ఆకథలోని (ప్కృతిశబ్టమునకును ఇతరశబ్బములతో కథారూప 

సాహ-దర్యము ( సవాహసము) కలిగినందున్క నిది యితర శబ్దయులకు 

జ్ఞైూపకముగం ( Reminder ) బని చేయును, 6 వుమె కశ్తై కొ 

తెచ్చె” ననుమాటలు అర్ధము లేనివిగం .. జెప్పి జ్ఞాపక. మాంచుకాను. 

మనిన6 గన యుగ నుం డును. కాని * పుష్పై” ననంగా రాముండుపు కైన 

“కై నంగా సేతువు క మెను 'కా్టా? ననగా రావణుని. 

గక్టౌను, 6 తెచ్చె” ననగా కతన తెచ్చెను ఆ అని రామాయణకథతో 

సం ఏంధము కలిపి యామాటలు చెప్పినయెడల నవి జ్ఞూపకమురడుట యే 

కాక వాన్మిక్రమముగూడ జ్ఞాపక ముండును, అ పిల్ల వాడు 

చెప్పులు క్ చెవి ఈక కరణము. కప కాలు మామిడిపండు 

జల్లెడ అను పదిమాటలు మరల ' జెప్పు : మన్నయెడలం (గృ గ మముగ. 

జెప్పుట కష్టము. ఈపదములనే యుక కథగ నల్లి ఒక అవల వాం 

చెప్పులు తొడుగుకొని కోట్టి పట్టుకొని చెవిలో నీ(కెకలము దూర్చు. 
కొని కరణమును వెక్కి_రించుచు నడవగా నాతనికా లాకకప్ప_పె6 

బడి చేతిలోనిమామి కిపండు జూటి, శే ౦ద6ం బకి జల్టైడవలె నంతటను 

చిల్లులు పడిపోయెను అని ఇప్పినయనల నీప ధము లన్నియు సులభ 

ముగ క్షాపకముండుటయేకాక వాని క మము'హాడ జ క్ ప్టీలో నుం సును? 

ఇట్టి కొన్ని యుక్త కులే అవధాను "సపమాగంచెదటు. _ వానివిధము 

కొంచెముగ వివరించెదను, 

Fr అవధానములు' వేయుట నేద్చుకొనునప్పుడు వ మొదట ' నవధాని 

చేర్ణు. 'క్రోమము దప్పక ' వల్లె వేయును, "ఈ. న! జాబితా 

న నొకా [కవిధముగ నుండును, ఒకయే విధముగ 
_నుండవలయు నని. లేదు. . కాని యిద్దజు అవధానులు కలసీ అవధానము ' 

' చేయుసడల. వారీజాబితో యొకటిగచే యుండవలయును లేనియెడల 

నవధానము తప్పును. ఈజేళ్ళ జాబితాలో చేసేరు చెప్పినను అవధాని 
డానిసంఖ్య, వెంటనే. చెప్పునట్టును,. సంఖ్య చెప్పినయెడల నాేరు 

చెప్పునట్లును 'ఆజూబితాను వల్టీంచి' యలవాటు చేసికొనియుంకును, 
అవధాని 'జాబితౌలాే ద౧-వ కబ్దము. “ శంకరుండు] . 3ర-వ శబ్దము. 
6 .ఏీంపుకుకట్ట *౩ 82వ శబ్దము" 6 గజము. ౯రావ శబ్దము 

6 ఉయ్యల ) అని అనుక్రొందము. బాగసగ వలీ ల్లీ ంచినందునను, అదేపని 

అసకృదావృ త్తి తిచే నలవాటు' చేసికొన్న ందునను 'అవధానిగారికి ౧ 

అనంగనే 6 శంకర)... పదమును: ' శంకరుడు అనంగనే ౧-వ. 

సంఖ్యయు జ్ఞాపకము వచ్చును.. ఇటే: అన్ని యంకెలను గుటీంచియు,. 

శబ్దయులనుగుటించియు నని -తెలిసికొ నవ'లెను, ఇది. ఆవధానుల మొదటి. 

' ఇట్లు శబ్దములతో సం సిద్దు , చైనయవధాని, త నశబ్దములకును' 
సృళ్ళృసనిప్రళ్నవిమయమనకును సంబంధము కల్చుకథలను అల్లుట 

చేర్చుకొనవలెను. అవధాని ౧-వ పృచ్ళకనియొద్దకు రాగా నాతడు 

నాక్రు పరీకాఫ లితమున కై. యెదురు చూచుచున్న పిల్ల వానిమానసీకా' 
వస్థను. వరి ( ర్లైంపు మనీ అడుగును అని అనుకొందము, "అవధాని ౧వ 

అంక ‘ శంకరుండు. 5 కావున శంకరునకోను పరీక్ష పిల్ల వానికిని సం 

జంధము' గలకథ. యుకటి అవధాని వెంటే కల్పించుకొనును. ర్ ఫర్కా 

ఫలితమునశై. యెదురు చూచుపిల్ల వాండు తన్ను శంకరుండు ప్యాసు 
చే సిసయెడల రెండుక్రొ'బ్నెరశాయలు కొ క్టాద నని మ క్కైను ? అని 

యొకకథ తనమన.సులో ఇంటే అల్లుకొనును. న్ శంతమో' 
కాలము పట్టదు, అభ్యాస మధిక మైనకొలందెయిు. ఒక సేకనులో నర 

పాలుకూడం. బట్టదు. ఇట్లు కథ కల్చించుకొ నుటవలన 'ఈశంకరపదము 
చ్వారా ౧-వ సంఖ్యను, ౧-వ పృచ్ళకనివిన యమునకును అవథాని 
మనసులో. లంక కూడ్కి మరల గావలసీవచ్చినపు డెల్ల జ్ఞూపకమాగ 
నుండును; 'అన్నిపదములకును వృళ్ళసనివిన య ముతో సంబంధము 

| కరురకపోవచ్చు ఇ నని. ' చదువరులు తీలంపవచ్భును, కాని అభ్యా సమ 



తివభానములు 
వలన, నెట్టి విపరీతము లై న శేండు వివయములకును లంకె "ఇెట్టునల 
వాటు అవధానికి 'సమకూఠును, పరీత్షపిల్ల వానికినీ ఇతర: శేబ్దములకును 

సంబంధ మెట్లు కుదురునో చూతము. గాక పృచ్ళనణడు. గాక 

ఎవి రాఎవ పృచ్యకండు ఈ( పరీకుపిల' లవాని ) ఏివతుమును' ' వది ర 6వ 

మని కోశ ననుకొసు(డు, అవధానుల కీరావ శేట్టము 6 వీశ్రరుకట్ట + 
పిల్ల వోనికి దీనికి సం బరిధము క్ల్చుట: యెట్లు? 4 పరీమోఫలీతమున కై 

యెదురుచూచు చున్న పిల్ల నాడు. తాను... తప్పిపోయిన యెడలం దన్ను 

తనతల్లీ శ్రీ పురుకట్ల. తీసి కొని కొట్టును అని భయ పడుచుం డెను? అని 
కథ కల్పిందుక్షొనవచ్చును; మటేయొకవిధకూగ వై నను గల్పవచ్చును, 
ఇట్లు చీంప్రుకుకట్ట " శబ్దపాహ చర్యము చేత నవధానిమన సులో 3౮-వ 

సంఖ్యకును పరీక్షపిల్ల వానికిని ( ఆయవధానము పూ ర్రీయగువజకు ) 
నెడ తెగనిస సంబంధము కలుగును. మరల నవధాని . యాపృ చ్భకుని 

మొద్దకు వచ్చి రెండవ చరణము చెప్పవలసీవచ్చి నప్పుడు "గాని, నడుమ 

సవరై నను ఏరా-వ ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పు డని. యడిగినప్పుశు 

గాని అవధానికి ఈ కల్పితక థ వర్లనీ యవివు యమును జప పికి ( చెచ్చి 

యిదివజక6 జెప్పినచరణములను అందిచ్చును, ఇట్టే 22న పృ 

పుడు ఈ విహయమును వర్గింపు మని కోరినయెడల్క ౭౫-వ ip 

మగు “ సబ్బము ) త్రో పరీణా బాలకుని గల్ప నా కిప్పుడు పెద్దసక్ష 

మున్న యెడల నెక్కి. సినెటుహౌొసుఃకు నెల్లి పరీకాభలితమును 
కనుగొని వత్తు” నని విద్యార్థి యను కొ నెను అనీ కథ కల్పించు 

కొనవచ్చును. ౯౮-వ పృచ్ళకుం డడిననయొడల € నాబొలునిమనసు 

ఊయ్యలవ లె నూయగులాడుచుండే నని యల ల వచ్చును, ఇట్లు కొంచెము 

ఆలోచన చేసినయెడల నెట్టిశళబ్దము నైనను 

సె నను కల్పవచ్చును. కల్పిం చుకొనుకథలు, సందర్భములు వినుటకు 

సౌంఫుగ నుండవలె నని, లేదు. ఎట్టి అవకతవకలుగ నున్న విగను 

ఎట్టి ఏ చిత్రమయిన ఊహలం గలవిగ "నె నను ఉండవచ్చును, అవి అవ 

భానిమనసునం దే యుండును. ఇత రులకు( జెప్పంబడవు, ఆయన 

మనస్సులో రెండువివయములకు సంబంధము కలుగుట రే "యు దేశము. 

స్థీర సామములకును వర్ల నచివుయములకును సాధారణప్రులోథ. వాసల 

నప్పుడు స్థిరశామములకు సంబంధించీన లేక పోలీద. యితేరచామ 

ములతో స సంబంధప టిచి, భయంకరకృత్యముల్కు. విపరీత కార్యములు, 

అద్భుతే చర్యలు. కల్ఫించుకొన్న యెడల మనఃపటమునందు నవి" దృథ 

ముగ నాంటుకొనును, ౨౫వ పృచ్చకు(డు సెటిల్ మెంటునుగుటించి 

యడి౫ ననుకొొనుము, 

ముండు.) 

అవధానులవారీ ౨౫(వ శబ్దము. 

అనుకెందము, . , 

6 శ్రీరా 

వీలు లేనప్పుడు బలరాము(డ్కు పరకురాము(డ్కు రాముండు మొద 
లయిన శే పేళ్ళ్లతో: వనెనను' కల్చ్పవచ్చును, అవధానులు మాననీయులగు 

మోచర్గ రామచంద్రకావుగారి -“నెలు(గదులేన్సి మాననీయులగు రామ 

చంద్రరావుశారు లెజ సైటివ్ కాన్సిలులో ‘ "సెటీల్ మెంటును నటించి 

ఇడ. వృత్తము, 

చ్చ 

ఇందు వృత్తే తముసంగతెసాడం 

| మాలకు క = 

ఎట్తినిన యముతో 

శ్రీరామునితోం గ కల్చించుకొనముకు. 

| కుండ బనస వెప్పినవానినిని * అవధాని ) యందురు, 

టలో పదము, 

౫2 జా 

ఈ ప్రకారము పృచ్ళకసంఖ్య జ్ఞాపకము వచ్చినతో శే డానికి. 
సంబంధించినవిస యము జ్ఞాపకము సచ్చునుపాయము వెప్పంబడినదె, 

ప్రాసమును జ్ఞాపక ముండు. నుపాయ మెద్దిరానా 

పిచారీరతము. పద్ యిరువది యవానములుమ్మాత్ర యు చేయు 
“నప్పుడు విషయము జ్ఞాప పకమ రాంగాజ్కే దానిని సజించి. 

యంతేకు[యూర్వము _చెప్పినచరణము జ్ఞాపకమునకు వచ్చును. కాని 

నూటు అనధోనములు  చేయవలసీవచ్చినపుడు వీవియైనను గుర్తులు 
"పెట్టుకొననియెడల నొకప్పు డవధానులం పొరపడవచ్చును;. కావున: 
నట్టిస సంశయము వచ్చినపుడు నిశ్చీయబుద్ధి కల్దుటకై వృత్తమునుగగూడ 

నంతకుయీర్వము. కల్చిం చుకొన్న కథలో లంకె పె స్రైదరు. కార్లూ 

లము, మ క్లేభము, ఉత్పలమాల, చంపకమాల్య సీసము, కందము? 

కేటగీత్క ఆటవెలది మొదలయిన వ్భ్తే త ముల కే పేళ్ళు గాని, గుర్తులుగాని 

కథతోం గలయునట్లుగ నల్జుకొంచురు. ౧-వ పృళ్ళకుండు పరీకు 
పిల్ల వానినిగుణించి శార్దూలముతో వర్షీంపు మని యడంగంగా  * పిల్ల 
వాడు శంకరుని ధ్యానించి కొబ్బరికాయ ఠా మెద నని 

ముక్కను” అని కథ కల్పించుకిొొను నని యిదివజకు6 “ఇప్పితిమి. 

గలసి వదుంం చవల వము నన్న 

వోడు శంకరుని శాద్దూలాంబరునిగా ధ్యానించి కొబ్బరికాయ కొ పద 

నని మ్రక్కు_ను ? అని కథ కల్సించుకొొందుకు. “మ క్లేభము * చెప్ప 
మన్న “గజచర ర్మధరుని. థ్యానించెను ” అని అనుకొందురు. ఉత్పల 

పెద్దదండ ౧ అనియు, చంపకమాలకు * చిన్నదండ ' అనియ్యూ 

కిందమునకు కంద పెంజడలయులు మొదలయినపదములును, కీసమునకిప 

ఇండి 

“మిల 
co 

బం గారము సీసము మొదలయిన పద ములును గుర్తుగ నుంచు 

కొని వీలు పృకారము కథలో గల్బుచుండును. కొంద  జింకొక 

మార్షము నవలంబింతురు, అ కారము మ లైభమునకును, ఆకారము 

శార్టూలమునకును, ఉఊకారము చంపకమాలక్రున్వు. ఊకారము ఉత్పల 

మాలక్రను. ఇశ్ట్రే మిగతగు రులు పెట్టుకొందురు. ఈగుర్హుప్రృకారము 

౧-వ పృచ్ళకుం డడిగిన ప వళ్నక | 'పరీకుపిల్ల వాండు పరీక్ష పాను 

అయిన యెడల కంకరునన్ నూజంమామిడికాయలం సమర్పిం చెదను. ) 

అని మక్క. నని కథ కల్పించుకొందురు. “మామిడి? శబ్దములోని 

మొదట్రఅక్షుర మెన “మాలో “ఆి ఉన్నది గనుక నది  శాట్టాల 

వృత్త తమునకు జ్ఞాపకము, ఇట్లే ప్రాసములనుగుజీంచియు6'.. గర 

కల్పీంచెదరు, పె ప్రశ్నమునకు ను క్రరమగ మొదటిచరణము చెప్పం 

కద” ప్రాసము పడినయెడల కథలో 6. బీవర “అని ర్రైక్కు.చు 
J లో 

వాడు నిద్బించెను 1 అని కోలుప్రుకొనును, 

వైదికావధానము క 

“అవధాని శబ్దము మొదట చేడాధ్యయన నమునుగుటించి వాడుక 

లోనికి వచ్చినది, అడిగిన పన్నముగాని పనసగాని తప్పక చెప్పుటకెర 

త దేక దృష్టి కావలయును. అదియే యవధానము, “తు, కచ? తప్పు 

“పనస చెప్పు 

(క్రమము జట ఫఘును రథ, పంచస సంధి అని ఐగుఖిథ్గ 



ధాం 

ములు కలవు, ఇఇ. వన్నియు. దస్పక చెప్పుటకు నద్భుకధారణాశ క్తి 

'యుండవల యును, 'వెందట( బదిపండ్రైండుసంవత్సర ములవజుకును 

సంధ వల్లీ ంచి తరువాత నసకృదావృ _త్రియున్నయెడల నిని యన్నియు 

నిద్ధిందున. ఇందులో న ే కవిధములయిన చిత్రములు చేయుచుందురు; 

పనసలం దీసికొని మొదట నన్నింటి మొదటి పదములున్కు తరువాత 

కును 

ఒకపనసం దీసికొ ని మొదటిచివరపదము లొక్క 

నని రెండవపదములున్కు- తరువాత 'నాల్మవపదములును ఇట్లు 

ముగల జెప్పుదురు !' 
సారియు,: తరువాత మొదటనుండి ₹ండవపదమును చివరనుండి రెండవ | 

పదమును తరువాత మొదటినుండి మూండవపదమును చివరనుండి 
_ మాంయవపదమును ఇట్లు గబగబ చెప్పుదురు. 

_ 'స్వరావధానము: . 
. "వై దికావధోనమునందే స్వరావధానమన్న మొక భేదము. కలదు, 

వేదమంత్ర్రములకు ఉదా త్తానుదా శ్రస్వరిక ప్ప పచయయ్యు లను నాల్డువిధ 

ములస్వరములు కలవు, ఈ నాల్టుస్వర యలకోను నాల్డు ే ళ్ళు గుర్తు పెట్టు 

కొని పృచ్ళకుండు దూరముగ6 గూర్పుండి యొకపనస మనసులో 

ననుకొని1. 'వ్రేశ్శమాంద బొటిమన వే లీతో స్వర ములుమా త్రము 
చూపును, ఆ ల ళ్లగు ర్తును చూచి అవధాని ఆసనసను గుర్తించి. చదు 

వును, ఇందుల స్వరావధాన మను నొక గ గ్రంథము. కలదు. అందు 

"ఉడా. త్తము మొదటం గల పనస లివి అనుదా త్రములు మొదట€ "గలవి 

యివి యని విడందీసీ 

చేసియుంచును, 

నేత్రా వథానము ; 

“ఇందు నిద్దజవధానులు పనిచే ముదురు, 

శార్చుండి మనము కాగితముమో (దను ప్రాసియిచ్చినమాటలు గదల్పక్క 

. కేవలము కనులను కదల్సి రెంశవయవధానికిం చెల్బును, 

కనుల బలనముల జాచి యామాటలు నోటల జెప్పును. వీ రిద్దటును 
డ్ వెందఠకు నక్షరములకుం గనుసంజ్ఞ లేర్చజుచుకొందు రనుట స్పస్థ్యము, 

. అనుసరించిన(గాని వాక్యమును. కనుగొన కే, " 

అవభానము, చమోగము వ RR 

ఇటీవల మన తెనులచేశమందు . 'నవధానమురపిచ్చియ్యు ఆశ్షు 
కవీత్వములవీచ్చియు హెచ్చినది, 

_ నాల్జుపద్యము లల్ల నేర్చిన (స్కేతివాయడును శతావధానియే. అవధాన 
ఫుక్తి నెంతవజుకు నఖివృద్ధి "చేయవచ్చు నన్న విన యమును జూఫుట 
కెవ్వ౧జేనియు నొక్కొ డిట్టేయవధానమల వెంట ఢదగ లినను తగులవచ్చును 

ఎక్క్క్హడుజను లవధానములు చేసినయెడలర (బ్రయోజనము లేదు, 
ఎక్కు_డు (శ్వ శ మచేసిన యెడల విద్యార్థులకును, సామాన్య జనులక్రును బుద్ది 

కాని. 

థి. 
త్రంోకుళలోకర్పున. పడివివయములందు నొక్క_ కాలమున లక్ష్యము 

వెప్పండియుండును. అవధాని వానిని పాఠము ' 

7 

ఒకడు దూరముగ 

ఆతం డా ' 

"y rn = బు! 1 అ న J 
ఇ wo నో ' ఇ ల 

య | . ' శ 

వ పిల్ల వాడును అష్టావధాని యే, 

| దన్న సంస్కృత గ ంథము. ఇందు 

అవధూత ఎఅవధోోత లు 

పెట్టుటకు యత్నించుటకం మొ - నోకకోలమాున . నోకవిపుయమునందు 

నిళ్చలముగ . దృష్టిని గాని మనస్ఫునుగాని నిల్చీ, త దేకనిస్టతో ననుసంధా 
నము చేయు::సొమర్ల ర్థ్య్యమునకై . .పొటుపకుట మనవిద్యార్థులకను, ఇతేర 

జనులకును ఉపయోోగకరము. దీనిచే యోగ మందురు. కావున' శతావ 

ధానమునకం-కెరి బ శైపంచమునందు. చేకావభాన"మీ' ముఖ్యముగ విద్య 

రులకు 'నోవశ్యకము. ఇతర విన యఘు లన్నింటిని నొజచి యేకవివయ 

మునందు€ గొంఛెరముకాలమైనను. పూర్తిగ మనసు: నిలుప 6ిగల్ల్షితి మేని 

యావిపయము ను వేయిసారులు' వల్లీంచిన దానికం;కె . నెక్కుడు. గట్టి 

గను. స్పష్ట్రముగన్ను 'అదలముగను ఆనివయ మలవకును. 

గ్రంథ, సరగ హాము : 

ఆవధాన్షమనుగటించి సంఫగ్ట్యాతమునందు గ్రంథ మున్నట్టు 

కానరాదు. ఇటీవల శ్రీ యుత నంవగిరి 'శీమగిరి రావు నోరు * అవధాన 
దర్పణ? అను "తెనుగు గ గ్రంథమును పకటిం చి నారు. 'అవధానమును 

గుజీం చిన రవాస స్యములను 'సతరులు' దాచి యుంచు చుండ వీరు: తమ: 

యనుభవములను ప్రు_స్తకరాపముగం. ట్రైశటించి పంచమునక౬ 

చెల్చుట యెంతయు. బ్ఞుయాపాత్ర ము 
ప్ర 

_(కొ నేం, ల, |. 

నా "అ న థూ త ఎ బాలోేన న, త్తపికాచవృ త్రి తితోల డిరుగుచుం 

డిన దత్తా త్రేయా( డను. చ్రావాణు(డు, ప్రహ్లాదునకును 
సంవాదము స జరగను (మహోభొ, స కాంతి. అ, ౧౭౯). వౌదువ్రనవన్ను 

= ఇతేనికిన్సి " 

-. 'ఈతనికిని సంవాదము జర గను ( భాగ స్కం. ౧౧౪ అ. ౭-౯0. 

. అవ థూ తగీత, — ౧ 'శ్రీనుద్భాగవతమంద। దలి దమీకాో 

వళేస్కంంధ్ధంబున నున్న ఈ అవధూతయదు సంవాదం పను వేదాంత 
(ప్రకరణమునకు 6 అవఘాతగీత ). యని' పీరు" కలదు? 

౨ నోరక్ష నాథునివే రచీరోపబకిన 

ఏ దత్తా ర్రేయూనకి నకును, గోరత్న శాథు 
ఖం |] సకును.. జరగినసం వాదము కలదు. . (| అ మమ్టేర్పజుచుకొనినను, అవధాని - సొవధానముగ - - చేత శ్ర చలనమును క . 

అవధూతలు - — సనా సులల. నొకేదమ్ము ఈ 
ఢం ప్ర బాయమువారీలో వై ౌ వలు గ్గలరు, వైవ్లవుల్లు, "కలరు. న్స 

లయిన. అవధూతలనుసటీం చి ముహానిర్వాణలేం త త్ర మందును, శంకర 

దిగ్విజయము నందును చెప్పబడినది, మహానిర్వాణ తం.త/ ప,కారము' 
yy 

(బహావధూత, శె వావధూత, పీరావధూత, " కులావధూత లని అవ 

హో నాల్లువిభములు' గలరు; వీరిలో: మొదటివారు ద్విజులు. మిగ 

| లీనవారు శూద్రులు, 'వీరావధూతలు గంజాయి. మద్యములను 'నేవించె 

దరు, కంకరదిగ్వి జయ ప్ర 'పృకారము వీరీకాఖలు పది; తీర్ధ. ఆకృమ్యు 
వన్న, అరణ్య గిరి పర్వత, సాగర, సర సతి, భారతి, “ర. క 

వావధూతలు “రోమానందులశిష్యులు, ఏకు బం గాళ దేశమందు. 
"బెక్క్లరు కలరు, వీరు భేమటనము చేయుదురు. 

మ పృచ కరనక్ర6 బనసపాఠము రానియెడలం బనస సగల కాగితము అవధాని? .శానరాకుండం, దనయెదుట? చెట్టుకొని 
స్వరము చూపవచ్చును.. . 

భు 
mM చే 



అవధూతో ప నిషత్తు_ అవన నర్పిణీ. లాం 

అవథో తోపనిష తు — కృష్ణ యజుశ్వేచాంలర్షత |] నము కలంగునంకవణకు నితరడు తనకు నిర్వాణమును నిరాకరించే నని, 

మేన యొక యుపనివుతు. ఇది అపోతరశతోప నిషదంతర్షతము. తనసంక ల్చసాఫల్యమునకు నితండు నిరంతరము కృషిసలుపుచ్చు. ప్రతి. 
౦ జాని రి a AED జీవియందు నాధ్యా త్మిక విజ్ఞాన మును పరిపోషించుదచున్నాం డని 

తెలియుచున్నది. అపార క్ష క్ష గృంథము ననుసరిం' చ్కి యితడు 

గుణమునందును, ప్కజ్ఞయందున్కు _్రేభౌవముసందును బుద్ధు... లందణ 

కం కొను జాల గొప ప్పవాండు, అందజకును తల్లీ యుం దం డ్రయు 

నతడే, అతని నామోచ్చారణము చేయు భక్తుని శే చాధయు నుండదు. 

పీ కై కపువ్నమ్మాత్ర తృమున నతేనిని పూజిం చినను (స్రీ (శ్రీకింగాని, పురహః 

అవని గ డో — కృష్ణజిల్లా డీవితాలూకా యందవలీ | నికిగాని డేవతషము లభించును, 'అకం డెవరీకి విజ్ఞానమును టపా 
G య టం. 

గామము, ఇచటి జనసంఖ్య ౭ ౩ ల౯ా (౧౯౩౧). = దింప6దలంచునో ' యట్టి వారికి .— వౌ శీమతమువ రయినను, వ్ 

© నని — మైనూరుసంస్థానము, కోేలారుజిల్లా, ముల్ చొ 

గల్ తాలూకాలోని యొకగుట్ట్ర దానిసమీపమందలిపల్లె 5 త్నేత్రము, 
దీనిని. అవాంతిక త్నేత్ర, మందురు. రాముండు లంకనుండి. తిరిగివచ్చు 

నప్రు డిచ్న్చటు ఆరానయ, ఇచ్చట? చెక్కు జేవాలయములు, శాసనము 

లును కలవు.. ఇచ్చట స్తా ర్రగురుఫీక మొకటి కలదు 

డేవుని గొలంచువా ర యినను వ వారియిష్ట్టదెవముల, కుదకు మాతా 
అ వభృథము — ౧ ముఖ్య యజ్ఞ ము సనూ ప్ప మగు 

పితరుల యాపమునుగూకం చొల్బ్చుచుండు నని కారండవ్య్యూహమున6 

నపుడు చేయవలసిన శేవకర ము. 
గలదు, సెమ్మదెగాన్ను క్రమముగాను ఇ ట్లతండు చే 'చేయుక్ళషికి ఫలముగ 

౨ యజ్ఞ మైనతేరువాతC జేయ, ముందు జనులు, పిదప "సంతువులు, అటుతరువాత నితరజీవులు నిర్వా 

వలసినదియు, యజ్ఞూాంగభూత మును అగు స్నానవి" శేవము. అవభ్ళశ శోపల్టిక అధ్యా ల్మికముగ నున్నతిని బడ యుచుండును, _ ఈకారణ 

స్నానవిధి తై "తె. _్రికీయ బాహ:ణమునందు. 'జెప్పంబడి యున్నది (౨. ములను పెట్టి అవలోకి తేశ్వరుండు సంఘమున నుత్తేము€ డని, బౌద్ధ 

అష్ట్య, ౬. అ, అను). సంఘరత్న మని పరికీ ర్తితు6 డయ్యెను, 

అనరోధను (డు -- గయునకు గయంతివలనం గల్టీన సాధనమాల _ అవలోకిలేశ్వరుని .వేలువేజురూపముల - నఖి 

ముస్తరుపు తులలో 6 గడగొట్టువాండు (స్వయంభూ మనువువంశమా). | వర్ణించు ముప్పదియొక్క సాధనలనుగూర్చి తెలుపును. అవలోకి 'తేశ్వ. 
పం. అవ ర్నోస రన్సు ్  ఇటలీలోని చీవిల్చు. పట్టణ ' రనిరూపములు నూటయొనిమిదినజుకును. గలవు... నేపాళ దేశమునందలి 

లో నొక్క_టియగు “నుచ్చ దర్ 
సమీసమందలి యొకసరస్సు. ఇది చల్లారిపోయిన యొకయగ్నిపర్వ ఖట్మం కూనగరమున నున్నవిహార ములలో నొక్క నం 

క్ ని ను. రు | తముయొక్క_ ముఖము, అందు నీళ్లు చః సర స్ఫాయొను, దీనిచుట్టు | నహాల్ నందు ఆలయము మూండు నై పులందు; గల చా ఫలకముల 

మోందివి భాగ ములందు( Panels) ఈ శ భోద్ద సత్తుష్టని అహ్హోత్తరశతరూప 
కొలత ౨ మెళు 3; ౨౧౦ అడుగుల "లోతు. 

| మలం  ములును 'వేజువేబురంగులతో చితి శత్రింపయకియున్న వి, ఇప్ యధమమూు. 

అవల ౦ '— విశాఖపట్టణము. జిల్లా పాలకొండ . శండువందలయేండ్డ నాటి వయిన నగునని తీద్ జ్ఞాల యభి ప్రాయము. 

శాలూ కాకు చెందిన గ్రామము, జనసంఖ్య ౬౬8 ౭ (౧౯౩౧). ఇతనికి లోకనాథు6 డని, లో శేశ్యరుం డని ప్ర నిద్ధమలయణ్ నామాం 

అవలింగి — ౧. గంజాంజైల్లా. పర్లాకిమిడి తాలూకా తరములు కలవు. 

యందలి జమాకొదారీ గ్రామము: జనసంఖ్య ౮ ౮౯౬ (౧౯౩౧). ' అవలోకి తేశ్వరుడు అసలు మధ్య ఆ నీయాఖం డవా సుల సూర్య, 

mr అం గంజాంజిల్లా. పర్షాకిమిడీ తాలూ కాకు | దేవత యని కొందటు' పరీశోభకుల యభి ప్రాయము. ల 

చందిన ఈనాం, ్రానుము. " ఇందలిజనసంఖ్య రాట (౧౯౩౧). ol : ...శిచెక్తుచేక వుచార్థులలో . నీ చేవరయొక్క. భక్తి క్ట యవన. 

' అవలోకితేశ్వరయ . -- మహాయాన బొద్ధమున ఇతే సక్వేక్వరుం డని 'హెరతలంపు, ఆదేశమందలి మతగురువు లయిన 

దు 'లామా లనువా రీదేవకయొక్క_ 'యవతారమే యని యచ్చటివారి 
విఖ్యాతి చెందిన బ్ ధిిస త్త దేవతలలో నొకడు. ధ్యా నిబుద్ధ 6 నయిన తలంపు. ఈ చేవతావి గ హూములు సపెక్కు_లు హీందూూ దేశమందును 

అమితాభునివలననుండి డియా, ఆతనిళ క్రి పాండరవలననుం డియు శావిర్భ లో | తే | కక 
కానవచ్చుచున్నవి. 

వించినవాండు: 'భద దృకల్చ "మనుపీరయబరయగు వ _ర్షమానకల్పమునకు అమి 

తాళ పొండరలు అధిఫ్థానధ్యానిబుద్ధ, 'బుద్ధక క్త లయినందున' నశ్చర ౨ అవస సర్పి జి — డైనక్నావ్ర ప్రకారము కాలవిభాగము, 

బుద్దుః డయినశాక్యసింహుని రిరోధోనమునక్, భవివ్యద్బుద్ధ్దుం డయిన | కాలము  ఉక్ళర్పిణీ అవసర్పీణీ యిని. శండువిధము లని వీరు చెప్పు 

మైత్రే, యుంని ఆగమనమునకును మధ్య లకాలమున కేతండే బోధి సతు త్తం దురు... ఈ ' ఉతృర్పిణి.* అభివృద్ధిం 'జెందుచు6 బోయెడుయుగము 3 ఫ్ 

డని చప్పుడురు: 'సణకారండవ్యూహ మను, గ గ్రంథ మితనిస్వభౌవ “ అవసర్పిజి శ్రీణించుచుం బోవ్చేకాలము.., ఈరెండును మరల నాటు 

మునుగుజీంచి;. నయబోధనుగుజిం చి, 'యన్ముకదివ్యక క్ష మలకుసటించ విధములుగ విభాగింపయ'డెను, ఉత్సర్పిణీయుగమందు అశ్యశుభ, 

ప తిజీవికిని బోధివిజ్ఞా | అసభ్య అకుథాకుథ, సభాకుళ శుభ, అతికుభకాలంబు లుండును, శెలుపును, దాని ప్ర కారము జగత్తునందలి ప్ర 



చా 

ఫరా 

ఉత్సర్భిణీయుగనుందు మానవులవయస్సును ఆకారములును ఎక్కు. 

చుసేయుండును; _అవసర్పిణీయాగమునందు తేస్తచుండును, ఇప్పుడు 

అవసర్పిణీయయుగము, అందును అశుభ మను ౨(.వకొలము. 

“'అవనలు ఎ సీదేని. పదార్థమయొక్క కారి, ప్రాణీ 

యొక్క_కాని సంపూర్ణ జీవితే మనకో లేక దానియందలి కొన్ని 

విఫవెగములకో “ఇెందినకాలపరిమాణము 'ల్రీళ్ల్ వేరను బిలువ(బడుచున్న వి. 

వీనిని ౧. దేహావస్థ లనియు, ౨. నైతికావస్ట లనియ్బు 3. మన్మథా 

వస్థ లనియా, sp కాలికావస్ట లనియు క్రొన్నివిభాొగయులుగC 'జేసకొన 

వచ్చును. అందు మానవులవయోవృ్టికుయముల ననుసరించి కలుగు 

నట్టివి దేహావస్థలు. యాస్కాచార్యమళ ప్రకార మవి ఆజువిధములు: 

6 కాయలే, అ సః వర్ద గే, విపరీణమ లే, అపకీయ కే, నళ్యతి ) అని. 

యోగకశా, సు మునం “దవసలయందు అవిద్య, రాగము, 

ం చ్వేషము అభినివేళము; అభిప్రాయము: నవి" చెప్పంబడినవి, 

| సాంఖ్యమలే ప్ర, ప,కారము కార్యమునకు నవస్థలు మూడు. వారీమతే 

ప,కారము కార్యము కారణా తృక మై నూక్షురా పమున కారణము 

నందే యుండును, కావున కార్యమ పృట్టుటప పూర్వము దానికి 

ప్రాగ భావస్థానీయ మైన యవస యెద్ది గలదో దానికి _అనాగతౌవస్థ 

యని ఉరు తరువాత కారక్వ్యాపారముజేం గార్యము వ్యక్త క మను 

నపుడు అభ్గివ్యక్తావస్థ యన(బడును. తరువాత కారణలయరూప 

మగు ధ్వంసస్థానీయమైన 'యవస్థకు. వ. యని పేరు; 

మోక్షము లను 

చాలుగవస్థలం 'జీవునకుం గవ. ధర్మళా; ప్రూములప్ర ప కార మవస్థ లాయు 

అసీత్మ 

వేదాంతులముతమున. జా గ గ్ 9, “స్వప్న, సుషు ఫ్రీ 

విధములు: పుట్టినది మొదలుకొని ౫ సంవత్సరములపర్యం కము కానూ | 

రము; పదివజకును పౌగండము; ౧౫ వజకు కెకోరము అటు 

పిమ్మట యౌవనము లేక. 'తారుణ్యము; ౭0 సంవత్సర యులు మొదలు 

కాని ౯౦ వజకును వృద్ధత్వము; అనంతరము వర్న య నునునాజివ 

యవస్థ కలుగును, వై ద్యశా(స్ర్రమకమునుబట్టి ఇదేకాలము నాలుగు 

భాగములుగ 6 కేయంబడియున్న ది; ఎట్లనంగ్యా జన్మతః పదునైదు 

సంవత్సరములవజకు బాల్యము, తదాది 'ముప్పదినజకు కౌమార ము, 

పీదప: ౫౦ వణకు యౌవనము, అనంతరము 'వృద్ధత్వము. గర్భవాసము 

మొదలు అంతమువజకు దళ దేహావస్థలను జూక్షధర వ్యాఖ్యాననుందు 

నీలకంఠుండు వచించియున్నాండు. తదనుసారము గర్భవాసము, 

'న్మమ్ము బాల్యము, కౌమార ముం పగండము, 

ము జరం ప్రాణరోధము; నాళము నని చేహావస్థలు పది, ఇదేవడువున 

శ్బాత్తుులును. వ్యవస్థను - ' గావించుకొ నియున్నా రు; ఎట్లనంగా, 

న్టీనది మొదలుకొని ౭ సంవత్సరములవజకు శై శవము (Infancy ౫ | అధికారు లీయీడు ౧౮౪ ౧౯ గ మార్చవచ్చును. అన్ని దేశములందును 
మైనరు. అవస్థలో చెండ్లాడవలసినయెడల 

'వజకు యొవనము (Youth), కడాది ఏ (బదిభజకు స్థావిర్యమ 

మొదలు ౧౪ వజకు బాల్యము ( Childhood 0" ౧౮ మొదలుకొని 

talt [ ఇదర ) అటుపిమ్మట వృద్ధత్వమ, 

| పృధాన మెనచి, 

_సామాన్యముగ 
.ఇానెల్ దీవులందు వివాహయో గ్యావస్థ ౨౦ స౦వత్సరములు, న్యూ 

బక్ స్విక్, ఒంటారియోలందు ౧౮, పశ్చిమోత్త్ త్రర దేశములలో ౧౮ 

సయముగ( జేసికా 

యౌవసము, స్టావి 

“డున. ౧౬ ౧౮, ఇటలీయందు ౧౫౦. ౧౮. 

ాక్టీయనులయొక్కాని. అంగీకార ముండవలయును, 

ఆవసలు 
కన: 

అవసర్సి ణీయుగమందు దీనికి వ్యతిరేక క క మముగ6 గాలంబు లుండును. | వివాహాదిధారీ కీకకార్యములందును, ధనసంపత్తుల వినిమయ వ్యవ 

హోరములందును చ, వేశమును గలీిగించుకొనుటకు (ప్ర (్రీపరుషులకు రాజ 

శాసనముల. ననుసరించి యోశ్యావస్థలు ప్రా పొాపించి యుండవలయును.. 

ఇవియే నై లి కావస్థలు, ఏ దేనికోర్యము నోనరించుటై అర్హ తానర్హ్య 

తలను గలుగంజేయునవి గాన నీ రెండవతేగగతికిం జెందినయవసలే 

చట్టముల ప్రకారము ఫుకుషుండు ౧౨-వ అకట 
మి శ్తామి త్ (త్రుత్వముల ఫ్రూర్వకము గా కపథము గావించుట కర (డగును, 

౧౮ 9 పేంద్ల్ ఈకున మం చిచెకుగులు వివేకము కలుగుటం చే కీ సిస్టరుషుండు 

తన పోమణక ర్త( గార్హి యను ) సేర్ప్వలుచుకొొనుటకో లేక స్వయముగ 

కార్యక_ర్హృత్వమును వహించుబకో యోగ్యం డగను, కీ నిదే 

యవసయం దీయధికారము లభించును. 
థి 

౨౧ దాంటినతరు వాత ఆ 

పురుషులు. 

ఇంగ్ల ండునందలి నియమముల ప్కృకారము ౧౨ ౧౦౪ సంవత్న 

రమల ఈడున బాలికాబాలకులు చమ వివాహాదికార్య ములవివ. 
యమై ఇష్టైనిష్ట ములను వెలిపటుపవచ్చును, కాని స్వాతం తౌ ్ యవస్థ 

(౨౧ సంవత్సరములు ) వచ్చునణికును తలీదం డ్రులయొక్క సమ్మతి 

లేనిది - వివాహ మాడంజూలరు, చ్రీటిముసా మ్రాజ్య మునం దంతటను 

: వ్యవహార యాగ్య దళ ౨౧ వల్చేర ముల ప్రాయ మే, 

వీజీదీవులందు దేశీయులకు ౧౫% 

వ్యవహార యో గ్యావస్థ ౨౧ ఏండ్లశే. 

'బెల్టీయం, శ్రైన్ఫుచేళయులలో 

పెండి యీడు (స్త్ర పరువు లక్షం 

గ్రృమముగా ౧౫ ౧౮ సంవత్సరములు, కాని ౨౫ కర తేక్కు_న 

యాడునం బెండికి తీలిదండ్రు లంగీకరిం పవలయును. వ్యవహారయో గ్యా 

వస్థ ఆరె ఆరంటినాలో ౨౦ ఏండ్లు, చిలీ, స్పెయిక్క ఆ సి యాలందు 

౨౮, నాల ౨౦. బ్రేజిల్,. డెనార్కు, హాలెండ్ జర నీ, న శ్: 

ఇటలీ, మెక్టి కో, నాశ్వే సుర్యూ ఫీలీ' ప్పెనుదీవులు, + పోలాండ్, 

| పోర్చుగల్, రుమానియ్యా, స్వీడకా. స్వీట్ జర్.లాండ్ ,. ట్య్యూనిస్ దే 

ములందు ౨౧ సంవత్సరములు, డెన్యార్కులాలే. చెండ్లియీడు (శ్రుశ 

రు షులక్రు6 గృమముగా ౧౬ ౧౮ జర్ర నీయందు. ౧౬ ౨౦ లు - 

పెండ్లి యాతు తలీవం డ్రుల సమ్మతిని నయాదునల 6 బెంగ్లాడవచ్చును. 

వంచిన 

౨౪ ౨౫ ఏండ్లు ఉండవలయును. కాని ని కోద్టవారు ౧౮. “ సంవళ్ళర 
ముల వయసు నంగూడ నిండు ఈడని స్వీకరింపపచ్చును. స్పెయిను 

చేశమునం బెండ్లి యాడు ౧౬ ౧౮ స్రీ సునందు ౧౪, ౧౬ హోలెం 

స్విట్జర్ లాండులోే 

౧౯ ౨౧. కాని కొన్నివిశేనవి పుయములందు తౌలూకా( Canton ) 

త లీదం డ్రులయొక్క_కాన్సి 

హీందూ . 

దేశమున ౧౯ సంవల్సరమలకే. వ్యవవాఠయోగ్యదళ వచ్చును. ౧క్క 



అవాచీను శు - 

౧రా ఏండ్లు పెండ్డి యో గు, "'సంయు కరా ష్ట్ర చులందు సామాన్య 

ముగా (ప్ర్రీపురుషులకు ౨౧ ఏండ్ల మోద వ్యవ హోరయోగ్యా వస్థ 

"కలుగును. కాని ఆర్క_కాసన్, కాలిఫోర్నియా, కాలశేడో 

డకోటా ఇడాహో%, ఇల్లీనోయిస్ అయోవా, కకొసస్, మేరీ 

యేటనే వ్యవహారయోగ్యదశ ( Majority గ. స్వీకరింపంబడినది. 

మణియు మేరీలాండ్ ,. 

మేజరుగచే గణిం పంబడును, 

వివాహమునశే కాక నుజీకొన్నివి ధములగు కార్యముల నాచ 

రింపవల సీవచ్చినను (ఫ్రీ పురుషులకు యో గ్యావస్ట రావలసియున్న ది. వేయును) 

పాశము _ — మజు6సననుండి శినహపకును ధరించును, 
౨౧. సంవత్సరములు చా౭టిననేకాని . పార్ల. 'సెంటులో. _సభ్యుం 

డగటకు వీలు లేదు. చర్చిలో డీకకాపదవికి . ౨౩ ఏండ్లకో తక్కువ 
పనికి గాదు. రోమనుక్నాఢలిక్కు..లలో ౨౨ ఏండ్లు సరిపోవును: 

గురువు( Pr1e8t )పదమునకు ౨౮ ఏండ్లు. .. 30. సంవత్సరములు 
రానిది. బివుప్పుపడమును పొందనేరండు, శ్రాన్స్ చేశేమునందలి చేం బర్ 

అఫ్ 'డెప్యూటిస్ (Chamber of Deputis) నందు. స్థానము 
(Seat ) వడయుటకు ౨౫ నిండవలయును.. సినేట్ స సభ్యుం డగు 

టకు రోం ఏండ్ల యీడు కావలయును, . అమెరికాస ంయ్ల్నుక్తరా ప్ల 
ములండు "టె సీడెంటుపదవికై. 34 సంవత్సరములు. నిండవలయును, 

సెనేటర్ కెవలు ననిన 5౦0 సంవత్సర ములు, చుతినిధి( Re-_. 

presentative ) పదములకు ౨౫ ఏండ్లకు. ద దక్క్కువ కాంగూడదు, 

విరహోత్క_ం౦ఠులగు _య్రీవురుషులకు మోహానురాగములన్య్యూవ 

తాధిక్య ములను బట్టి పదివిధ యులు అవస్థలు కలుగుట అలంకార. 

న ఆల 2 ( | అ కౌయ్రమున వచింప6బ యున్నది. , కొందు పం డ్రం డువిధములగు 

అవస్థా 'భేడములను బేర్కా_నియుండి డిరి ; ఎట్టనంగ్గా, చతుః పీ త్రి మన 

సృంగము, - సంకల్పము 

_విషయద్వేవము, లజ్జా త్యాగము, సంజ్వరము, ఉన్తాదము, ౩ మూర్చ 

మరణము నని పండ్రైం డువిధములు, 

. జీవుని సప్తావస్థలు : అజ్ఞానము, ఆవరణము విక్నేపమ్యు 

శకము అపకోక్షము, కోకనినృ క్తి తి ఆనందము; 

పరో 

అవాచీను (డు -- ఇతండు జయ ల్ఫేనునికమూరుయం. 

మర్యాద యనునామె యికనిభార్య. ఇత నికుమారుం డరిహుండు, 

సంస్థానమునకు వ మాబుే పురు. 

_అవిం థ్యు t డు లా. లంకలోని న యొకళ్ళద్ధరాక నుండు. 

ఇకండ్లు పరమనీతికాలి. సదాచరణ పరాయణుండు, ీశ్రన్లు రోమునకు ' 

ఆరిగకా, శుగ్చ్జాసులందు "పెండి ఎప్పుడైన 

నప్పుడే వ్యవహార మోగ్యదశ కలుగును, “అమావా, బాన్, లూయి 1 

యానాలందు ఫురుషులకు శాతము ఇదేనియమము, 'వాషిరగ్టను 
నందు మెనరుపిల్ల, 'మేజరుపిల్ల వానిని బెండ్లి యాడిన యెడల నామెయు | ఆత్మలు 'అజ్ఞానమయ్రిన ఆణవమలకే మస్సులో (బడ్ అనేక ప్రాణు 

| లైయుందురు, పత్కి పక్కు- పాశము లను నీమూండును అనాది. 

అ యజ బాష నో ఏడ్డురు ఇ తు లలో. గనిము(డు, 
జై బాహుని వీడు ఫ్ర త్రం అ 

ప్రభాపము, జాగరణము, ' కనుకార్శ గక, 

నిచ్చిబేయు మని రావణునితో గాన్నిసారుళో చెప్పెను (వాల్మీ, శా 
సుందర, 'స 3౭) ఇతడు రాముని క్షేమసమాచారము. తెలీని 
కొనుచు, (తజ టనవూలమన సీతక్రుం దెల్బు చుండెను (మహో ఛా, 

లాండ్ మిన్నెసోటా, మిసౌర్కీ న్నెబృసాక, చెవేడ్యా ఓహియో, | ' 

ఆరిగన్, వర్థాంట్, వాషింగ్టక్ (ప్రాంలేములందు చ్రీలకు ౧౮వ ' 
అవికంవను౭డు — ఒక ్రాహ్మణుఃడు, జ్యేష్ట బుపి, 

యొక్క. శిష్యుడు. | 

అవిశారివాదిమకము వా. ఇదె శె వసం 

ములలో: నొక్కుటి, - 
(ప్రదాయ 

భ్వరాపలకుణను: ఆవికార ని నిశ్యేశ్వదం ఢొక్కయ. గలండు,' 

న. పతి అతు కీతోన్ల జలములవలె ఐక్యమును 

పశు _ అధికారి జ్ఞానముచేక సర్వమును తెలుపును; 

వేషము, నరక పాలభికాటనము. క ద్రపక్ష్టమే సంహారము, 

కనుక దీనిని తొలగించి శివునియం దే కపి 

( సకలార్థసాగరము ), , 

అవిజ్ఞాతవర్ష క్షమ. ల్యలష్యముల శ్రి వవర్ష య. 

అవిజ్ఞాతుండు 

నుంచుట మోక్షృమ్యు 

— ప్రితువ్రతరాజ కీ పౌత్ర త్రు(డు; 

అబిపాతవర 
ఊఊ వె 

మోతని దే, 

అవిటన్స్ మౌర్కన్ మెనిలి. అస్ (త శ, ౪0 _ 

రో౬౬ ) — _ కోముకసా రూ జ్యముయొక్కా_ పళ్ళిమఖండమునకు: జ్ర క్ర 

వర్తి, మొదట నే నౌక సరడారువంశములో ని వాడు, ఇ. గాల్ దేశమునస 

ఉసెప్ట్ ( హై ౦తాధి కారి )గా నుం క్తి హాణులను ( Huns )3 గాలు 

లను ఓడించెను, విసిగాథులరా జయిన థి మో డొరికునొద్ద రోమురాయ' 
బారిగ నుండెను, ఆక ని సాయమువలన"వీ _ఈ౫౮| లేం జ్మకృవ ర్తి. 

'యయ్యొను, ౧౪౯. నెలలు రాజ్యము చేసినతరువాత _పదభ షుండై. 

ప్లేశెంటాకు బ్వుప్ (మతగురువు. అయ్యెను లజ oe జచ్చెను, 

అవి డి ఎ _ తూర్పుగోదావరిజిల్లా రాజోలుతాలూకాయం 

దలీ జఘోకాదారీ గ్రామము, ఇచటిజనసంఖ్య ౮3:౨౮. -( ౧౯౫౧). 

' అవిభాజ్యము యా ధర్మశ్యాస్త్రీయపదము. , తం డ్రి సంపా 
' దించిన యా సీని అతేని సుతు తు లందటునుసమానముగ 6 బంచుకొొనాట కథి 

అనా న్గ డము -- నధ ధ్యయిండియా" ధోని ర్యాన్ కారముగలిగియుందురు.. కావున నట్టిది విభాజ్య మే ' యగును, శ్రానిక్రా 
| | న్నిసందర్శములందునూ త శ్ర 'నుందమును సమానముగల బంచుకొనుటకు 

హక్కు. గలిగి ుండరు. మన వూర్యశా స్త్ర నుసారము పిళ్ళ దృవ్యము 

| ననుండి యేవిధమైన . సాహోయ్య మును, దీసిక్రానక్ష స్యసామర్థ్య్యమువలన 



ఎ rr = టం కాకాతాాాారా ల టూ రాం లా రాం రూంల రాం 

సేల్లార 

నార్జ్మించిన ద దృవ్యము, విడ్యాథనము లో నగునవి యవిభాజ్యము లని వ్యా 

సుయడు లిఖించియున్నాండు. అందులో విద్యాధన మాసేక ప స్కకారములు, 

ఉత్తమ మె "మినరీతి. నుప పన్యాస మునరించెదవేని నీ కీగన మియ్యయుడునని 

పణముగ నిడిన ద ఇ దున్యము నటులే యుపన్యసించి "గెలిచినచో . నది విద్యా 

ధన మగును, మటియు శిష్యునకు విద్య చెప్పి. సంపాదించిన ద్రవ్యము ' 

వేతనరూప మైనప్ర, తి గ, హధనము గాక యజెమానునికడనుండి దక్నీ ముగ వివాహము చేనికొ న్న వారు పతికులె భూద ద్రుభావము నొందుదురు, 

ఇకారాపముగం ఇ కానీ సభనమ, విద్యావివయక ప్ర, శయం దుత్తీ. 

రండ తీసికొనిన దృవ్యము, ఏదేని శా స్ర్రైష్ధములో సం దేహము కలుగ కొయందలీ జమిక్ దారీ గ్రామము. జనసంఖ్య ర౯ (౧౯౩౧). 

' దానిని దీర్చి శెలిచినధనము కా ప్రక ర్రములందు వాది ప్రతివాదులకు | 

స్వకీయశ్వాస్త్ర మాధ్య స్థ శ్ర్స్టౌన, “మధికోపి0చి యార్జి ంచినవిత్తేము,. 

జ్ఞానమినకు బహుమానముగ దొరకినననము, వి ప _త్రిసమయమున చెను 

దీయక దృథముగ. నిలిచియాండినచో -సందుమూలమున6 చస సన్ను లై 

జను లా సంగుధనమ్ము శిల్ప కార చి తృ్కకార, స్వర్షకారారుల వ్యాపా 

'ర్రము నవలంబించి యార్జించినధనమ్ను మున్నగున వన్నియు విద్యా 

ధనము లనియ్యూ, నట్లగుటచే నవిభాజ్యము. లనియూ బృహస్పతికాత్యా 

యనులు. వచించియున్నారు. ఇందువలన పిత్రార్జిత (దృవ్యముననుండి 

రెడి సాహా య్యమును గై గ. కొనక స్వయము? శో యొక విద్యవలన 

సేంసాదిం చినర్గఫనన సంపాదించిన యత (జీ యనుభలిం పవచ్చును, అట్టి 

పె. నెవ్వరికి నధికారము లేదు, కాని పితృ ట్రా భ్రాతృకుల కృ క మాగతె 

ద్య లల నార్జించినధనమున కోందటువార సుభును గూడ: . హక్కు 

గలిగియుంందురు. మజీయుం దండి డ్రీయొక్క_ ద్రవ్య. మేమి యు. సావో 

య్యభూతము కానియెడల ఛ్ర క్రతు సంపాదించుదానిలో6 దం డ్రి క్రి 

ఉండంశములహక్క్కు గలదు, తం డి ద ద్రవ్యము గరా గలసి యుండ న 

యెడల బు త్తు c డతనికి స్లభాగ మిచ్చితీజవలయును, ఒకవంళీ 

మందలి" నలుగుశై దుగ రన్నదమ్ములం వేశ్వేలుగ భిన్న భిన్న ప్ప ప చేళము. 

లలో 'దోటలు మొదలగు వాని నిర్ణాణము -గావిం చుకోందుళేని' ఎవరి 

తోంటలు వారికే చెందును. "కాని యాతోయలనిర్థాణమందు పి శ్రార్జిత 

ద ద్రృవ్యసాహాయర్ధ' మెంతమా త్ర ము 7 కోనలహాడదు, వంశేపరందర గా 

వచ్చు ద్రవ్యముననుండి. యెకేస' కెంత భొగము. హరింపంబక్రినయెడల 

దానిని మనల నెవండు గెలీచి తీసి కొనునో యతంజే చాని కధికారి. 

ఇతరులకుం. బంచి యియ్యవలసిన రపవసరమే ' "లేదు. "కాని యట్లిది 

భూసంబంధ మె మెసచో దానిలో గలీచినవానికి .నోల్లవవంకు. భన. 

మిచ్చి తక్ష్మినదానిని. వారసు లందును పంచుకినవలయఃను, 

ఎఅవిము; క్షతేత్ర 

కె, ల్లో అల. న 

అ వి లాల నా చిత్తూరుజిల్లా చంద్ర గిరిశొలూకా 6 యందలి ఆ 

చా (మము. ఇక్కడి, జనసంఖ్య 3 Ao (౧౯౩౧). 

nm అ వివా వాని ₹ 
గానికన్య క్లలిడంర్రులకు సంబంధించిన, చేడుతర్షముల పర్యంకేముగల | 

లిచ్చు వా కిచ్చట కికీంపయబకుదురు. 

మందు. 
యెత్తుగల 

పీరు, కరు యేత్ర మనకును స ఈ'పేరు కలదు (మహా. భా. వన్వ అ. 

అవిముక్తత్సే శ్ర, త్రము-- అవీ చి 

కన్యకలను బెండ్సి యాడరా డని. సుమంతుమతము. అయిదుతేర ముల 

వజికే యీ నియను మని మ టేకొందజయభఖి, ప్రా పాయము. ఏడుతరముల 

పర్యంతమును తంట, డికి సంబంధించినవారిన్వి గసయిదుతరమ లవజకును ' 

దల్లి కి సంబంధించిన హరిని, సగోతు త్రులక న్యకలను, సమాన,ప పృవరలు' గల 

వారీ చాలీకలను బెండ్లి చేసికానరా దని నారదుడు, ఇందులకు విరుద్ధ 

అని నిన వా రిపా.లెం అలు నెల్లూరుజిల్లా దర్శితాలూ 

అ వి నె న్నా — అరేలియా డేళప త్ర త్త కజ్ఞు(డు; వైద్యుండు. 

బొఖారారాజ్యములోని. ఖర్మెయిథెక నం దు క్ర. కఫ, ౯౮౦-న 

జన్మించెను, కొంతకాలము వైద్యవృ్తి నవలంబిం చినపిదప నితీండు 

| ఇరువదిరెండేండ్ల ప్రా ప్రాయమున బొఖారా వవలీి చాలసంవత్సరములు 

1 చేశాటనజీవనము గి 

| కుదుర్చుకొని: ఆటుపిదప 

తుదకు హమ డానునందు స్టిరని వాసము 

ఎమిరువజీ రయ్యెగను. తసయాశీ యచాత 

మర ణానంత రయున నితంయు హమదానునుం 'జేళాంత జేవనవు గవ పెను 

కాని ఇస్పహోనుసుల్తానును గాలీచెద నని రహ స్యముగ నితండు విన్న 

వించుకొనినట్లు తెలీసి” కొ, శ్రయెమో రితనిని చెజయం దుం చెను, 

కాని కీ శ్ర కాలమనే యికడు క్ష్ దుననుండి తప్పించుకొని "ఇస్పహో 

నునక్షు చాజిపోయెను, అచ్చట సుల్లా నితని నెంతయో గౌరవించి 

యాదరీంచెను, అచస'నే యితడు తనకజపటి పదునాలుగు సంవత్సర 

ములజీవితమును వైద్యము, తర్కము, వేదాంతము. జ్యాతినమ్యు 

రేఖాగణికములనుసటీం చి గ్రంథములు. రచియించుటయంగదుం గడ 

పెను. డాంటిమోందను, ఇర ఈశ్వరదర్శనవాదుల ( Mystics ) 

మిందను ఇతని ప (పృఖౌవము మెండు, ఇకండు శ్రీ శ, ౧౦౩౭ -వ 

సంవత్సరమున పపియాయందలి పూమచానునపదు “చనిపోయెను. 

ఇతయ, ప్రాసినగ్క,ం నములలో ముఖ్యముగా ఆరిస్టాఏలుమో(ద 

చా సీనవ్యా ఖ్యా నము లెహ్క_వ, 

అవినస్ల స్థలము __ _భారతేవక్లీ యనగరమ, 

అ వీ కై త్తు (నూ వం, ) దిష్టకులోక్చన్న కరంధను 

రాజర్ధికి ఫుత్తు త్తు యు, వీనికి కార ంధము( డన్నది మాలు పేరు, ఇతని 

కొడ “ముకు శ్ర 0 ? రాజు (మహీ భా, ) అశ్వ మే. అక శ్లో, ౧౬), 

అ ర్ చి -- ఇది యొక నరకవి శేషము: కూటసాత్యుము 

'బ్రవ్యవినిమయమందు దాన 

ననృతమాడువానిని నూజుయోజనముల 

యమదూతలం 

సాక్య్యుమందు 

ని ముమో ద డ్రి ' ఖర (దనుం క్రి 

దోయుదురు. 

మళ మరల లఫావిధమనశే శ్ర్రోయబడునిమి క్రమ 'యనుద్వూతేలచే 

శిఖరమమోంధికి౬ గొనీఫోలుడుచారడును. ee , 

"తలకి" ంగుగ( 

(క్రిందను బాహాణమయమన 'కతినస్థలము జలమువ'లె. 
| గసపడురుండును. "ఇదియే ,యవీచీనరోకయు 'శిఖరముమోచనురడి తల 

wy hs క్రిందుగం ద్రోయయుడినపాపి యాస్థలమ్ముపై షెబడి విశీర్ణశరీరు డత 

యా “వురుషుండు "పెండ్లి యాడుటకు. వీలు 

వ. 



అవుకు వారు_ అ వెసా 

అవ్వకువారు --- అవుకు లేక జొకు అనుగ్రామము 

క య్మూలుజిల్లాలో నున్నది, ఇచ్చటిపా ళే గార్డు పూర్వము. పౌంచిదకే 

ననుభనించిరి, వీరు విజయనగర రాజులకాలమున్త (క, కీ, ౪. ౧ఈ౫౦ లో 

యాడకిపరగ కాను జూగీరుగ సంపాదించిరి, ఫంవళ్ళర మునకు ౧,౫౧౪ 

కంశేరాయవరహాలు సార్యభాములకుం జెల్లించుచుండిరి.. కృష్ణ 

యొక్క యి క్రిందిపద్యమువలనం చెలియుచున్న ది! అవల 

అజ ఇ న ఉపి 6 RE చడ క 

సాకల్యముగ 6 గ్ ల్సి సర్వది కృటులందు6 

ల వె చ్రూకటస్టితి నిల్చునాకువారు, 

కొలువ6 బట్టాభిషి.క్తు కుండే చెలువు మోక 

రమ్యగుణపాళి (శ్రీ శ్రీకృష్ణ రాయమౌళి, (కృ వీ, ద, క) 

ఈ దేశము. గోలకొండవారీయధీన మెసతరువాతను, వీరికి 

నీజూగీలు జరగుటణయుకాక ౧౮౦౦ల పెనిక్రలను యుద్ధకాలమందు 

నిచ్చునట్టిపరతు పై 23 (కొ క్ర గ్రామములు కూడ నీయంబోడెను, అవు. 

రంగ జేబుకాలమున నీజాగీణ జప్తు స్ట చేయలి డెను, కాని యికరపరగ 

ఇకాలతో (గూడ గలీపి ౨6,౦౦౦ల తాపాయలకు నిజారాకు నీయ? 

బడెను. ఈ యిజారాపరగణాలు ౨౭,౬౮౨ వర వేలు. చెుచుండె 

నంట. ౧౦3౩౨౫౮ వరహాలు చెల్లు చుండిన జఊెకుమా త్రము ౧౦౦౦ 

సె నికుల నుంచునిమిత్త మాయంబజెను, ౧౭౧౨లో జాగీరుదారు 

ఢిల్లీకి. బోయి, చక్రువర్శికి రు ౦0,౦౦౦ ల నజరానా సమర్పించి, 

"సెనికుల నుంచుబాధ తప్పించుకొనెను. ౧౭౧౯లో యాడకిపరగ 

౯కాను లాగికొనిరి, మిగిలిన పరగణాలపేవ్కు_షు రు ఈ౫,000లు 

ఇేసిర. హైదరుకాలమునం గొన్ని పరగణాలు తీసికొానంు డెను, జాగీరు 

దారు -హెదరుతో క ర్థాటక యుద్దములకు . బోయి యచ్చటచే మృతి 

నొంబెను, టిపూ జాగీరు జప్తు చేసెను, చిన్నవాండగ నున్న 

పా ళగార్తు రామకృష్ణరాజు అనువాడు పోలాపురమునకుC. ఛాతి 

పోయెను, ౧౭౯౨లో మరల వచ్చెను, రు 6౫4000 ల “పీస్కు_ 

పిచ్చు పరతుమోందం దన జాగీరుల సంపాదించెను. కాని ేష్కషు 

సరిగ జెల్లీ ంపనందున ౧౭౯౬ లే చళ్ల (గొట్టంయ'డెను, ౧౭౯౮ లో 

"సెను, ఇంతలో 

నా ప్రాంత మింగ్లీ షువారియధీన. మయ్యొను, పాళి గారు సైన్యము 

ప్రోసేజేయుచున్నందున మన్రో ఆత ని దొలణించి పెన్ నను ఇప్పిం 

ముఠరల చుట్టూర్ అనుపరగణాను ఇజారాకు6 దీసికొ 

చెను, ఆతడు పాయినతరువాళ నా పెన్ సున్ ఆంపంబటెను. ఇప్పటి 

అవుకకెడి ఈతనివంశజాండే, 

అవు రు పూ ఓ డి — కృన్గజిల్లా సీనితలూకాక 'ఇెందిన 

జమోకొదారీగ్రావుము, ఇచటి జనసంఖ్య ౯౭3 (౧౯౩౧). 

~~ 

Hot 

అవెంటినన్ (౧౪౭౭-౧౫౩౪) — ఊఇతేని అసలు 

"పేరు జోవోకా కుర్తెయిర్, ఇతండు జర్మ నీచేశజుడు, ఇత 6డు ద్రాసీన 

జర నుదేకవ్రచరి శ్ర మిక్కి_లీ ప్రామాణికముగ నెంచయబడును. 

అనెంసెస్, (ఇబ్న్ బాజ్ఞ్ర — అరక్కీతే త్తే వేత్త, 

వైద్యుడు ం వైద్యము 
రాయనియభిేకకాలమందు . వీరు హాజరుండి రని కుమారధూర్జటి | డు జ్యోతిర్విదుండు, కవి. ఇతండు అరిస్టైటల్ ౨ వటి 

సంగీతము, తర్క_ము అనువివయముల సె మని గ గృంథమలను టా, సెన్యు 

శ్ర క, ౧౧౩౮ లో మరణిం బెను, గ 

అవెర్రోన్ (౧౧౨౬ - ౧౧౯౮ ) _-  అఆరబ్బీతత్త్వ 

వేత్త, ఇతని నిజమైనపీరు అబుల్-ఇబ్్న్-రో సిద్. -స్పయినులోని 

కార్గోవాలో జన్మించెను, మొరాకో నవామైన యర క_అల్ - 

_మన్నూర్. యొద్ద నీతండు వైద్యుండుగ నుండెను. అరిస్థాటలు 

(గ్రంథముల మై . కడు _ఛావ్యుములను చ్రాసి యొకౌొసంపృదాయ 

మనకు జనకం డయ్యెను. ఇతని సంపృడాయము గృంథమాులం పుడువా 

(ఇటలీ )లో ౧౭ -వ క్రతాష్టివజికు నభ్యసింపయబడుచుం లేను. ఇంగ్లం 

డులోని రోగర్ చేక్రక ఈసం ప్ర దాయమువాండు. సృృజ్వైలో లీనమై 

యుండి పరమాత్మ న్య క్రరూపముగా నావిర్భూత మగాస ముండు నని 

యీతని ముఖ్యసిద్ధాంలేము. 

అనె ల్గానె డా, ౫రొటూడిన్ గోమెజ్ డె 4 ౧౮౧౬ ల 
లో 

౧౮౭౨ ) న "యిన్ దేళీజారారయిన కవయ్యిత్రి. 

 అవెస్తా -- పారనీవారివేదము. ముహమ్మ దీ ఢయులబారికి 

a పొతీపోయి. చేయేండ్ల కిందట హీందూదేళమూ నకు వచ్చిన 

రనీక్రులను పారసీవా రందురు వారు వచ్చునప్పుడచ తను'వేడమయు 

ళల కాంత భాగమును వెంట దీసికొనివచ్చిరి. పార హీక మంతయు 

నుసమ్మదీయముతే ము వ్యాపించినను ఇంకను _ అచ్చటు  ఇవదెవేలనుంది 

6 అవస్తా 3 మళేస్థు లంన్నారలయు ! | 

ఇప్పు డున్న ంతేవజికు 6 అవెస్తా” శెండుభాగములం౫ నున్నది. 

మొదటి భాగమునంధు * వెందీదాద్ *, *వీస్పెరెద్ * * యస? 

మూడువి భాగములు ( చుండలములం ) కలవు... 6 చెంటిజూదు) లో 

నముళే నియమములు పౌరాణిక కథలును, 6 పీస్పెశెద్ )ల్రేో కకాేమమం తే 

ములున్కు * యస్న లో నిట్టిమం త్రృములును “గాథ? లనయలుడు 

ప్రార్ధనలును కలవు, ఈగాథ లీతరఫాగమునకం కుల దబురాతనము లని 

భసటేకులయబి ప్రాయము. ఈ మూండువి భాగములును 
"30 డువిధములం 

గానవచ్చుచున్నవి. కొన్నిప్ర, ప,తులలో నీమూ.డును విడివిడిగా 

నుండును. అట్టు విడిగా నున్నప్పుడు వానివెంటను, . పవ్దాక్ భానలో 

వానికి భాహాంతరముఘాడ నుండును. కొన్ని ప్ర, ప తులలాళి నీనూడు 

విభాగములలోని బుక్కూలు, కర్మకు గావలిసినవిభము నల గలుపం 

బడియుండున్కు అనంగా ' నిళ్యవై మి త్తికాదికర్మలపు : "ఆక్ మయం తేన 

లెప్పుడెప్పు దదృరింవవయ ఆయా క్రమమున కొన్ని “వంది 



శిర ౬. 

లోేనివియును కలుప(బడియాండును., ఇట్టి దనిని 6 ఇెందెదాద్ సాదా ” 

అందురు, ఇందులో పహ్హువీభాసాంతర. ముండదు, 

'రెండవభాగమును. 6 భొర్షఅ వెస్తా * ( చిన్నఅవెస్తా) అని 

యందురు. ఇందు పురోహితులు చదువవలసీనమం త్రము లే కాక, 

సామాన్యజనులుగూడ6 బై బృతిదినమును, నెల కొక్కు_సారియ్కు సంవ 
లీ 

తృ్రమున కొాక్కాసారియు€ జదువవలసిన నుం త నులుగూడ6 గలవు. 

ఇవి 'నాల్డపివములు ; ౧.“ గాహ) అనయుకు త్రయుదు ప్రార్థనలు ౨ 

క్రీ కోబ్రా ౨ ముప్పదిమం త్రములూ 3. 6 ఆఫ్రీకాగాక ప అనయిడు 

మూందడునూ కృములు, ఈ! న్యాయిపీ, ? లనంబడు ఆటుపనసలు, 

ఇప్పుడు న అవెస్తా ? యింతే దిన్న దిగా నున్నను ఒకప్పు. డిది 

మిక్కి_లి "పెద్దదిగ నుండెను, మొదట నిందు ౨౧ మండలములును, 

౧౩౨౦౦ ల సూ 'కములున్యు ౨౦,౦౦,౦౦౦ ౮ బుక్ర్క్క_లునుండెనయీ. 

ఇవన్నియు ౧౨౩౦౦౦ల గోవులతోళ్ల మింద వ్రాయంబసి డెయుంం జెనంట. 

ఇయ్యది పారసీక చేశముమింద 6 అకిమినియను? అనంబకు రాజులు | జుట్టుకొనియెదరు. వీరిశుతమును గుటించి అధికము తెలిసికానంగోరు 
రాజ్యము. "చేయుచుండ(గ రచింపలయటటడె నని యందుకు, దీనికి జర 

. తుష్షుం డనుబుసి: క ర్త _ ఈత నిశిష్యుండైన విహ్లైస్సుం డను రా జీ 

పవిత్ర గ్గ గ్రంథమును బం శారుశేకులవై 

పార పీళముమాందికి దాడివచ్చి రీ ఫా 230లో శాజధానిని 

శాల్చీనప్పు డీవేదముకూడ( గాలిపోయెను. . కావున ఇస్కందర్ ) 

"నామమును పారనీకు లెంతయు బ్వేషించెదరు. తరువాతిపార సీక 

రాజులు మరల నీవేనమును సంపాదించుటకు యత్నించిరి, తమ రాజ్య 

ములో నున్న మతగుకువులం బిలిపించి వారికి వచ్చినంతవజుకు బ్రా వాయిం 

విరి, ౨-వ పావావూహర్ అనురాజు కాలమున (క్రీ, శ, 30౯- 3౮౦) 

ఈచేదమునకు నురల౭. గొంత వ్యవస్థితస్వరాపము ప్రా పొ పంచెను, కాని 

చ్రైజుంచెనలు. అలెగ్టాండరు 

తరువాత మహమదీయమత ముద్భవీ కంచి అరవ్నీవాడ ఒరో౧ లో 

స జార నీకల. నోడించి చేశ మంతయు నాకృమించుకొనుట యే కాక 

యచ్చటివారి నందజిను బలవంతేముగ నుహమ్మదీ3యుల( జేసి ఆకాల 

మునందు మత భృష్టులు కానొల్ల నివారు కొంద అచ్చటనుండి పొటీ 

పోయి హిందూ దేశమునకు వచ్చిరి. వారితో వారివేదములో ( గొంత 

భాగము చెచ్చిరి. 

“ అభిస్తా లోని "కొన్ని భాగములు. మిక్కిలి ప్రురాతనము 

లనియుు కొన్ని తరువాతికాలమున శ్రాయయిడిన వనియా, నిక్కి 

ఫురాతనఫువి క్ర వ వూ, ౧౩౦౦ కాలమునను, ఇటీవలీవి.. శ్రీః 

. వ్రాయయుడియుండవచ్చు ననియు కజ్ జ్ఞులయభి ప్రా పొయము, 

: చేదముల సం స్మృతీ భామకు మిక్కిలి దగ్దజగ నుండును. ఈ రెండు. 

. : భావులును. ఇంతేకం లుం బూర్వ ముండిన. యొకభావలోనుండి పుట్టిన 

=. అక్క_శెలియండ్రు అని విద్వాంసులయభి ప్రాయము, . సంస్కృతే ము 

౨ నందలి ఈ కస స)కారము. క అవస్త? లో కహా? ౨ కారముగ. మాణును, 

 “అదుర్కి “స 

4హ _ప్పహిందు,, 6 పలోన్లు ” శబ్దములుగ “మాటీనవి. వదూ బేళమందలి 

ఆర్యులకు దేవతలు; అసురులు పార వీకులకు 'చేవతీలు, 

ఇందలి కొన్నివిశేవములం వ. న 6 అవెస్తా eH యుక్క_భాన. మ
స | 

అవ్యంగ ము- అవ్యవ: వ హా హార్యుండు 

సప్తసింధు *, “సోమ ఫబ్దము లాభొవలో- అహురి 

ఆర్యులును | పొరసీకనుందలి ఆర్యులును మొదట నొక్క_చోట నుండి 

| రనియు6 దరువాతC బోరాడి చీలి రనియుం గొందజియభి ప్రాయము 

దీనికి దగినట్టు, మనవేదమునందు స్స సుర * లనువార్క అనగా పాందూ 

వారిముఖ్య 

దేవుండు అహురమజ్జ్ఞ అనువాండు, మనకు చేవరాజయిన ఈ ఇంద్రుడు 3 

వారీవేనమునందు చెత్యు. డయ్యెను, ఇట్లు కొందజు 'జేవతలు 

డైత్యులుగ మాటీనను కొందజు వైదికదేవతలు * అనెస్తా లోయగూాడ 

_చేవతలుగనే యున్నారు. ఇదియుంగాక "పెక్కు గాథలును, యజ్ఞ 

యాగాదివిధానములును ఈరెండువేదయమలలోను కొంతవజకు నొక్క 

విధముగ నే యున్నవి, పారసీకు లన్నిఫ్రూజకులు, ఒక్కొ_కరి యింట. 
దరతరములుగ నగ్ని చల్లారక యుండును. వీరికి సన్న నవారు 

(యేప్ప్ర)తోం జేయంయబకినజం చెయ భుండును. వానిని నడుమునకుం 

వారు “ సారవీవారు *  జరతుష్టు(డు” అనుశబ్దముల( జూడనగును, 

అ న్య ౦గము ఒకవస్తు నిశేవము. శాకద్వీ గప మునకో6 

జెందిన సూర చ్రాహ్మణులకు యజ్ఞాప ఏత మెంతప బిక్క త "మో వారి కవ్యంగ 

మంత పవిత్రమయినది. ఊ శ్రమమయిన యవ్యంగ ము ౨౦౦ల అంగు, 

క | భములపొడువు-గలిగియుండవలయును, శెండవపకుమ ౧౨౦ అంగు. 

భము లుండవలయును, దీనిని ధరించి నూర్యుని బూజించినచో నిశేప.. 

మగుపుణ్యము లభించునంట, వాసుకి యొక నాయడు నూరో్దయ ము 

కాంగానే వచ్చి భక్త క్రిత్రో నమస్కరించి యవ్యంగము నర్సించెన(ట, 

'వాసుకీకి సంతసము గలుగంజేయుటకై నూర్యుండు దానిని కటిభాగ 

మున ధ్ధరించెనంట. ఇట్లు నసూర్యుండు ధరించి నాయడు కాంబటియే 
| m౧ | ౬ 

నూక్యోపాసకు లెల్లరు నవ్యంగమును విధిగ ధరింతురు, మన దేశమున 
చ్రూహణులకు యజ్ఞో వీతధారణ మయినేకాని యొట్లు కర్గాధికా. 

రము రాదో, యశో సౌర చ్రాహణుల కవ్యంగధారణమున నే కాని 

'నూర్యోపాసనాధికారము శన ' 

అ న్య క్రో పని ప | త్తు — సొమవేదోపనివత్తు. 

అవ్యయాండు. — పండె డ్రైండుగురు భార్గవ దేవతలలో 

| కొక్కడు, 

3౦0౦ల శాలఘువజకును, మిగిలిన వన్నియు నీకాలము నడునును అవ్యవవర్యుండు. — ధర్త్మశ్యాక్ర్రీయపదము, దొంగ. 

| తనము, హత్య మున్నగ దోసములను గావించినవాండు ఆదోవ మునకు 

'దగు ప్రాయశ్చిత్తము గావించుకొనువజుకును, వేదాధ్యయ నాదికర్మ లకు 

గ గాస్కి సంకి క్రి భోజనమునకుంగాని యిర్హు (డు కాంజూలం డని హిందూధర్మ 

శాస్త్రములు చెప్పుచున్నవి, ఇట్లు సాం ఘికవ్యవహారములకు దగనివాం. 
'డసటచే సట్టివా6 డవ్యవహోర్య డనయిడును,. ప్రాయక్సి త్త త్రము జరగిన 

| తరువాతనూ ము మరల నావ్య క్తి సంఘమున దన వెనుకటిస్థాన మ్నాక్క Re 



అవ్వయార్ _అళూన్యళయన వ్రతము 
మీంచుకొ నుట. కధికారము గ లీగియుండును, యాజ వ జ్ఞైవల్క్య్యసంహిత 

యీ సందర్భమున నిట్లు నిర్ల ర్భయించుచున్నది: క అజ్ఞానముచే వేసిన 
. దోస మయినచో పా ప్రాయశ్చిత్తము జరగినతరువాత' నదె నశించిపోవును. 
అట్లు కాక యెతిగియుండి చేసినదోవ., చే యయిన నాదోసీ యెహిక 
వ్యవహారమున సాంఘీ్కమగు తనపూర్వస్థితిని. బడయుట కధికార 
మును బెంటిననుు వానిపాపముమా శ్రీ ము శింపదు, 

అవ్వయార్ — ౧, అకక లోక ప్రఖ్యాతి 

చెందిన * కురళ్ ) అను ద్రావిడకావ్యమునకు( గ స్ తిరువళ్లువర్ 
అనుకవికి అక్క, ఈమె కావ్యమునకు - డ్రావిడవాబ యమునం 
డధికాదరము కలదు, ఈ మెయు, నీ మెసోదరులున భగవకా అనునొక 
చ్రాహ్మణునకును, ఆది యనుచండాలస్త్రీకిని _పుట్టినవా రని చెప్పె 
దరు, చోళరాజ్యమునకు రాజధాని మైన జరయూరిలోే నోకస త్ 
మునం దీమె జన్మించెను, ఈ మెతలీదంద్రు లీమె నచ్చటశే ఐడీని 
వెళ్లం గా 6 చారులు ' అను నొకజాతవా. రీమెను. త్రీఫ్సీ కొనిపోయి 
సెంచిరి, ఈమె చివరవజుకు నవివాహీతగచ్సే యుండెను, ఈమెను 
"పెంచినత లిదండ్రు డు లీ మెక వయసురాగానే, వివాహ ప (ప్రయత్నములం 
జేసీ వీరం, కాన్ యామె వివాహమునకు 'బూర్వము పెంద్రికుమూరు 
నకు ముదు'సలిద్రిగ 6 గానవచ్చెనంట, అంత నాత. డీ మెను వివాహమాడ 

నని పా జీపోయెన(ట. . అందుశ్తే యీమెకు అవ్వ? యన్న పేరు వచే ఇ 
నంట, ఈ'మెయ ద్భుతకృత్యములనుగుబీంచి పెక్కు కథలను జెప్పెదరు, 

ఈసు మధురలోని చివర ( మూడవ ) _* సంఘము ఎనాంటిది, 
ఈ € సంఘము )యమొక్క్ల కాలమునుగుబించి _అఖ్సి ప్రాయ భేదములు 
సెక్రు_లు కలను. కాని శ్రీః 

కావ్యములు ; గ్ 

(౧) ఆ ర్రికూడీ | చినచిన్న నీతివాక్యములు. మన సుమతి తి యొక వ వ్రతము, శ్రావణకృష్ణ విదియ నాయడు చేయవలయును. దీని నను 

స్టుంపవరసినవారు దంపతులు. పురుషు డొనరించినచో ద్రీతోడను, 

త్రీ గావించినచో ౬ బురుషునితోడను వియోగ మెన్న గోకిన జేకూ 

కతక్షయున'లె జక్క నినీతులతో నిండియుండును, ఇందలి వాక్యముల 

క్ర నుమకారాదిగ నున్నది. పూర్వ కాలముననుండియుం బాక్రశాలలోోని 

పిల్లలు దీనిని పాథముచేయాద్దురు, m 

(౨) శాలొజ్ఞ : ఏ నాలుగుచరణముల పద్యములు గలకావ్యము, 

(3) జ్ఞానకురళ్ : యోగమునుగుటీంచిన తత్త ప్రగృ్కంథము, 

(ఈ) కొన్ వై వేందక్ : ఇందు బద్భములలో నీతి బోధింపం 

బడినది, ' 

ఈమె వినాయకునిభ కరాలు. ఈమెసర్వక్యవశారమనియా, 
చీవరకు బొందితో ( 7 లాసమునకుం బోయె ననియు జెప్పుదురు, 

౨. ఒక్క. “ యవ్వయాలే వందల 

కొలంది సంవత్సర ములు బృతికియున్న దని కొందటు చెప్పినను ఈ 

' సీ రుగల కవయిత్రు లిద్ద లుండి రనియ రెండవ అవ్వయార్ కలో 

'త్తుంగచాళజేవున పట్టాఖిషేకశాలమన శీ శ, ౧౦౭౦న నుండె 

శ, ౨-వ శశాబ్దిలోనిప మైయుండు. 
నని "పెక్కుమంది పండితుల యళ ప్రాయము, ఈమెచే రచింపంబడి న 

౮౭ 

ననియు నందురు, అజవమున రామాయణము వ్రాసి ప్రఖ్యాతి చెందిన 
“కంబన్ * అనుకచితో. నీమె సమకాలిక, 2 ఈమెయు కళ్విఉళు 
క్కు_0, ఆశదికో వై, నన్నూరో%్క్టవై, నాన నృణిక్కోవై ల ఆరు త్త 
మిళ్ మాలై , దర్శనప పత్తు పంతనంచాదెి పదగనిఘంటు అనుగ్క ంథ 
ముల 'రదించెను. ఈకావ్యములలో చవి మొదటియన్వవి, వ్ క్. గోడ 
యవ్వని యన్న విమయమున అభి ప్రా య "భేదము కలను, 

అశన. ___ బలిచక్రవర్తి భార్య, ఈమె కుమారుడు 
బాగు యదు, 

“అశని = ౧. పిడుగు. ఇం ద్రునివ జ్రాయుధమునకు( చేరు. 

గ్రామమునకు నడుమంగాని, ఇంటిమాందలాని పిడుగు పడినయెడల 
శాంతి తి చేయవలయును, 

౨. మంత ర్రశాత్ర్రుకుందు ము ద్రావి శేవము, 
(6 టట్ట టే, టిట్టి టిట్టితి హహవాహేతి లలలేతి * అని స్మరించి 
ముష్టి ప్రహరణము కః సిననో నది 6 అశనిముద్ర, ) యగును, 'ఇందుచే 
శత్రు, తు 'వరణాదుల సాధింపవచ్చున6ట, 

ప వివచికిత్సయందు. నొకయొప.ధవి శేషము, 

అశరీరము -- పర, బ్రహ్మము, అలంకారకాస్త్రవుందు. 

వాక్యదోవము, అనవ్యయమ, కి (క్రియాపదర పాత ము అగువాక్యమున 

శ్రీచ్సేరు గలదు, 

 అశిర -- ఒకరాకుని, 

అశిరు౭డు -- ఒక రాక్షసు(డు, . 

అశూన్యశయనన్త తను — ఇది హీందువుల 

రదు, గీత వాది శ్రీ నిర్భోవ. ఫ్రార్యక్షముగ్క నందులకు శ డ్రిలేనిచో భుంటి 
వివ్ణుసంవూజనము చేయవలయును, తదవుసరమునt 

బకింపపలసీన మంత్రములు, 

వ. (శ్రువత్సధాగిక- ! శ్రీకోంత! శ్రీథామక్! | శ్రుపశే | ఒవ్యయ ! | 

ప,ణాశం మే యాతు ధర్మైర్ధకామద ! 

కానిక్వాణములలో 

గార్ల న్హస్ట్యం మా ప్ర, 

అగ్నయో మూ. చణశ్యంకు దేవతాః పలుమ క్ర తమ . 

పితరో మొ ప్రణళ్యంకు మతో దాంపక్య'భేదతః; | 

లక్ష్య వియుజ్య లే దేవో న కడాచిద్యభా భవాకా 

. తథాకళత శ్రసం బంధో దేవ! నూ మే వయబ్యతుు. 

లక్ష్య: న న్యం వరద! యథా తేశయనం స సద్మా 

శయ్యా మమాప్యకూన్యాస్తు తథైవ మధునూదన!” 
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అర్బ'నానంతరము తై ంలేలవర్డి తమైన యాహారము నారగించి రా త్రికాల 

మున హావిష్యాన్న మును. భుజింప వలయును, ఈ లాగున నాలుగు 

రాత్రులు కడచదినపిదప 6 "జెల్ల వాజీనతో డే లేచి. కాల్యక కృత్యముల 

దీర్నికాని, సుస్నాతులైె కుచితోడ శయ్యాదాన మొనరింపవలయాను, 
అది లత్మ్మీపతియు_క్తము, దీపొన్న భాజనసంయుతముు పాదుకోపాన 
చ్చ తృచామరాసన. సమేతంబున్కు . నభ్ళీఘ్టైాలంకార మండితమును, 
శ్వతపుస్పాం బరావృత౦బును, నుపథధానయుతంబునుు నానావిధ ఫల 

. చహితంబున్కు శే _క్ వ్థీనుసారము సమకూర్చిన యాభరణధాన్య 'సమన్ని 

. 'తంబును నె యుండవలయును, దానినీ సకలాంగ సంపన్నుడు, 

కుటుంబ్కి వైస్ణ్టవుండు నగు చ్యాహణునకు దాన మియ్యనలయును, 

ఆకయ్యమి(ద' దంపతులను గూరుచుండంచెట్టి విధాన పూర్యక ముగ 

నలంకృతుల. గావించి భక్ష్యుభోజ్యసంకలీత నుప భాజనమును పత్ని 

కిన్మి సువర్ణ భూనణయుత మైన దేవదేవుని స ప్రతిమను జలకుంభస మే 
_'తముగ విసు స్రునకోను దాన మియ్యవ లెను. ఈ ప్రకార మశూన్యకీయన 
వ వ్రతమును ఏ విత్హగర్వితులు గాక శ్రద్ధతో జేయువారలు నిరంతరము 
సఖ్యము లనుభ్వించి చివరకు విష్టోలోకముం జేరి సుఖింతురు, . 

అశోక త్రి రా త్రము — హేమాద్రి. వ్రశఖండకు | 
నందుల తెప్పణుడినయుక వరము. 

అశోకతీర్ధము - ల కాశియొద్ద నున్న. యోకలతీర్థము, 

దకీణదేశమందుళనాడ నీ-పేరుగల తీర్థ మొకటి యున్నట్లు కాన చ్చు 
చున్నది ((మహాభా, వన్క అ, య. 

అశో కపూ ర్షీమ -- ఫౌళ్టునపూర్జిమ.. ఈ దినమున. 
అథోక (వృతేము చేయుదురు. హీమ్మాాది ద్ర, ఖండముక జెప్పిన యొక వృత 
వీ శవము. 

తోం, 
౨, రావణుడు సీతను లంక్షలోే 

కుంచినరో(ట, oo ః 

౨ క, రాముడు సీతతో నయోధ్య 
లో విహారంచినతోంయ, . 

అళోకవర్ధనుడు (క్రీ 
హిందూ టేశపుంజక్ళ వర్ద మగధ దేశమును గ బృముచెనిన మౌర్య 

వరి శమువా6డు, చంద్రగుప్త చ శ వ క్ల (శ్రీ ప్రా, ౩0 ల 

గువూరుండు. ఈతనిని సాధారణమగ 6 అశోకుడు 

ఖ్యాతి ఇెందినవాయు., "ఈశ నిరాజద్ధాని పాటలీప్రు త్రము, 

అశోకుడు. ళం డీ కాలమున యువరాజుగా నుండి తక్షుశిలే . 
'క్ఞినీర్రా పొ ంతములకు రాజ పతి ని ®( Viceroy yగా. బంప( త్ర 
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అ శ్లో కవనిక ౧, యయాతి చేవయానితో నున్న | 

| బడిరి్ : 

i 
| 

ప్రా, ౨౭౨ - ౨3౧) — | 

| నందు 

అళోకతి రా త్రము-అళోక వర్ధనుండు 

బడెను. అస్ర్రైంతములలోను తండ్రియొద్ద నీతండు రాజ్యపరిపాలన 
ర్రీనుము "సేర్చెను, ఈతడు తీ ఫూ, ౨౭౨లో రాజ్యమునకు వచ్చి 

ననుు మూండుస సం వత్సరములతరువాతే (క్రీ - ఫూ, ౨౬౯ లో నితనికి 

శాజ్యాభిషేకము జరగెను, ఈతనియన న్నదమ్యు లెక లుండి రో 

 రీతనితో రాజ్యమునకై పోరాడుచుండి రనియు, నందువలన 
నీ మాలడేండ్లవజకును బట్టాభిషేకము చేసిక్రా నక యంతఃకలహములు 
తీరనతరువాత్ నశోకుండు పట్టాభిపి. కం డయ్యె ననియు. జరీ తృకారు 
లూహీంచుచున్నారు. 

కళింగ దిగ్యి జయము ఫా శ్రీ పూ, ౨౬౧ లో ననగా దొను 

రాజ్యమునక్షు వచ్చిన పండ్రెండవయేంట నీకండు కళీంగ దేశయుపె దండు 
వెడలెను, కళింగదేశ మనంగా గోదావరీ మహానదులకు నడుమనున్న 
సము ద దృతీర ప్రాంతము, అప్పటికి? గాళీంగులు బలవంతు లయియుండిరి, 

అబువెవిజేల కల్బలయును, చేయిస్వారులున్యు ఏడువందల యేను (సలును 
గలిగియుండిరి. కావున వారును దమస్వాతం త్ర, శ్రమునకై ఘాోర ముగా6 

బోరాడిరి, తుదకు నకోకుంజే కాళీంగులను గెల్వెను, కాని యా 
యూద్ధమం దుభయ' నైన్యమఃలలోను మొ త్తము లక్షృజనులకం కొ నధిక 

లక్షయేయిదిచేలజనము థతు త్రువులచేం జెజపట్టం 

ఇంక ఇందజో యూద్ధమువలనరి గలిగిన న రోగ దుర్భి వాదుల 
వలన నళించిరి! ఇట్టి యసంఖ్యనిరపరాధజనవిచాళంబుం జూచి 

హృదయను కరంనవాం డయ్యి తనరాజ్యతృన్ల యే దీని యంతేక్రును 

ముగా హతులయిరీ 5 

| గారణ నుని తలంచి దయానిధి యగునశ్లోకుం డటుతరువోత6 దానయి 
యితరులరాజ్యములమిదికి దండువెడల నని ప్రుకిజ్ఞై చేసికాన్మి తన 
నలువదిసంనతృరముల ప భుత్యకాలములో దక్ ప్రతిజ్ఞానువర్తి 

మైయాం డెను, . . 
య్ 

ఇంతియకాక యీిరాజు' బౌద్దధర్మమునందు మిక్కిలి ఫే 
థి. ఆధ 

గలవా6 డయి * యితర రాజులను క ప్ర్రయులతో గెలుచుటయే తను 
ధర్మ మని రాజులు తలచుట తప్ప ధర్మ మువలన స సంపాదించినజయే మే 
ని బమైనజయము ) అని శాసించెను, తాను కోత్తగా సంపాదించిన 

కళింగ బేళములోని ప్రజలకు శేమియు నిబ్బంది ద శేసండల చాలీందుట 
కథికారుల నియమించి, ప్రజలను బీడించునధి కారులకు గకినముగా 

|] దండనలు-విధించుచుంణెను,ు . 

బౌద్ధమ'తావలంబనము ! ఫా ఈరాజు మొదట హిందూధర్తము 
'శ్రీద్ధగలవాం డయి ' తరువాత నుపగుప్పు( డను బొద్ధాచార్యని 

| బోధవలన చౌద్ధమ తావలం బి యయ్యెను, అప్పటినుండియు నారాజు 
౨౯౭) బాత్రుండు. బిందుసారునికి ( క్రీ, ఛూ, ౨౯8 - ౨౭౨). 

అనియెదరు, ' 

ఈళతండు _ భారతవర్ద చృకృవర్హులలోన్యు బౌద్ధరాజులలేను మిక్కిలి, 

రాజసవృత్తి తిని భూరి గాం బరిత్యజించి సాతి. _లి సకం డయి తన రాజ్యము 
నందును ఇతర దేశములందును ధర్గాఖివృద్ధి చేంయటయే తన పరమ 

కర రృవ్య మని నిళ్చేయిం చెను. ఈరాజు హిందూ శే శే వుండుగ నున్న ప్పుడు 
మిక్కి_లీ దుర్తార్షవృ త్తి తి కలవా. డనియు,. రాజ్యమునకు వచ్చినప్పుడు 

'దనయన్న దమ్ములలో ౯౯ మందిని జం పె 

వాత 'సజ్టిను( డయ ననియా సింహాళదేకపు. చొద్ధగ్ర, 

ననియు చౌద్ధుం డె "జెనతరు. 

౦థములలో 



అశోక వర్ధనుడు 
కాని బె 'ద్ధమతమాహాత్మ ్య మును "హోచ్చించుటకు 

మ టి | 
ప్రాసియున్నది. 

చాద్ధులు చ్చానీన యసత్యక'ల్బ్పనలు గాని ఇవి నిజమైనచరి త్రాంశ 

ములు కౌ వని పండితులయభి ప్రాయము, 

తాను రాజ్య మునకు వచ్చిన పదునాజవ, పదు చేడవయేండ్ల లో 

(శ ఫూ, ౨౫౭ - ౨౫౬) నకోకుంు తన ఫర మత ములను లోక 
లప్ 'దెలుప్రుటతై చేశేమం దంతటను బదు నాల్టుశిలాళశా సనముల6 

జెక్కి_౦ చెను, 

యాల్రలు ! =. ఇరువది మూండేండ్లు రా జ్యయు చేసినతరువాత 

నకోకుడు శ్రీః ఫ్రా. ౨౦౬ లో బౌద్ధుల( బవిత్ర, మైనస్థలములను 

సందర్శించుటకు యాత, వెడలెను, ఉ సరదిశేను (ప ప్రస్తుతము ముజ్ ఫర్ 
పూర్ 
యొక్క వెలు పలిదకీణ ప్రాంత మునక్రు6 బోయొను,.. అచ్చటనుండి 
పశ్చిమమునకు ౬ దిరిగి నేపాల్ చెరాయ్యొద్ద బుద్ధుని జననస్థా నమగు 

లుం బినీవనము మాది యచ్చట నోకశాసనము' వేయించెను, 

యిప్పటికి నచ్చటం గానవచ్చుచున్న ది. 

యొక్క రాజధానియను కపిలవస్థునగరము, 

(WU 

అచి 

బుద్ధునితం డ్రి డి 

కాశియొద్ద బుద్ధుండు 

ఇని గాక, . 

స్కథశుమున బోధచేసి సస్టలమగు సారనాధము, బుద్ధుం డే కసంపేక్సర 

లు నివసించియున్న “ శవ సి బుద్ధుండు బుద్ధత్వమును జెందిన 

గయలోని బోధివృకుము, సుద్ధయ నిశ్వాణము జెందిన క్రుశినగరము 
ముదలయిన చౌద్ధప పవితి తృకేకు ముల జూచి యచ్చట డానధర్మ ములు 
పదేసి శాసనముల దను 

ఈళాజు చేపా భచేశమునకు (క్రీ, 

వెడలీనపు డచ్చట లలిత పట్టణ మునునోక రాజధానిని గట్టించెను, ఇది 
we Tn ఇక ఇ ప్కస్తుతపురాజధాోని యగు కక్షండూనగరమున 

ఫూ, ౨౦౯లో) యాత 

లందు లలితపాటకొ పాటకొ, 

మభ్య నోొక్క_ఓకియాళ బ 

F నిర్మి ంపంబడేయెను, అవి యిప్పుడును గానవచ్చుచున్న వి, 

ప్రైణము యొకు 

: 'అకోపడు చీపాళమునకు 
బారువుతీ దేవి యాతే నివెంట నుం డేను. 

చ్రామమునం దు త్తరమువై పు భికుణీలకప నొ కయ్మారక్స్ 

అది యిప్పటికిని' ఉన్నది, ఆమె. యందే కీర శేషురా 
మలు 

చంపారణ్ అనంబడు జిల్లాలలోనుండి పాొదమూలయము . 

WE 

కాగ్నేయమున 

మూండుమైళ్లమింద నున్నది, ఈ లలికపట్టణమునశే బౌద్ధ గృంథయు 

లలీతపూర్ అను నామాంతరములు ' 

కలవు, ఈ లలితప క్రణమును మికి_లీ పవిత శ్రీ మైనస్థలముగా భావించి ' 

యికోకుం.డచ్చట నై దున్తూపములం గట్టిం చెను. అందు బట్టణమునకో 

నాలుగువై పుల నాలుగును | అశోకునికి లో అడియుంచెను. 
పట్టణము కట్టించెను. అది యాః జేశమున కిప్పుడు రాజధాన్ య యొప్పు 

చున్నది, 
చెళ్లినపు డాతనిభాంతు రస. 

ఆమెభర్త సరు. దెవవాల, తామూక్ ) వజకును 

మత్హి యాడు. వారు బహుక్రటుంబీకులు, వా రిరువురును "నేపాళము . స్వాధీనప'డెను. క్రీ క్రీ +, పూ, ౨౯౧లో నీతండు. కళింగమును. జయిం 

నందే యుండందలంచ్కీ పకుపతినాథుని దేవాలయ మునొద్ద దేవపట్టణ 

మును :కట్టించిరి, భికుభిక్షుణీల కాశ్కమములు కట్టించెద మని వా ఎహ్హసుడిశా సరయులనలకం చెలియవచ్చెడిని, 

రిరువురును నిశ్చయించుకొనిరంట. చారుమతీ దేవి పశుపతినాథ్ అను 

శృమము కట్టిం. అచ్బ్చటియాతనిశాసనములవలనం దోంచుచున్నది. అంతకు దక్షీణమున 

సీసా 

లయ్యెను, ఆమెభర్త మా శ్రీ ము తనకోర్క నజ వేర్చుకొన లేకపోయెను, 
ఆతం డాదింకతోడే వురణయు నొంచెనంట. 

తీ పూ, ౨౪౨లో అక్లోకమహోరాజు స ప్త స్పంభకాసనముల 

వేయించి యందు . దాను ధర్యాభివృద్ధికై చేసిన ప (వృయత్నములను 
సిం హావలోక్ర నము ( Review ) చేయుచు బసవధ చేయయాడ దని 

శాసించెను, 

తీ వూ, ౨౪౦ లో అథశోకుండు సన్నా నాసి యయ్యును, 

భిక్షు వనమున! గాని ముక్తి లేదని బౌద్ధ సిద్దాంత మయినందున నీత6డు 
వైరాగ్యము గలవా డసటచే ఫ్క్షు వయి రాజ్యముయొక్క_పాలనాం 

శములను యువరాజునకునుు మం త్రులకును వదలెను. కాని రాజు జము 

లోని ముఖ్యవిసయ ములను దానే “పచారించుచునుం డెను. రాజ్యమును 

పూర్తిగ వడలి వెడలిపోయినవాండు కాండు, శాసనము లన్నియా 

నితని పే కిరిటీ వ్రాయు చుండిరి, 

బాద్ధభికువులపరినత్తు : ఫీలా క్రీ? ఫూ, ౨౧లో అశోక 

మహారాజు * శనరాజధాని యెశళు పాటలీ పు తృమందు బె”ద్ధాచార్యుల 

మాండవపరివత్తును చేయించెను. బౌద్దుల మని చెప్పెడి కొందణు 

మోసగాండ్ర, చే ధర్మగ్ర ంథములభో 6" గలుపంబ సిన సృత్నీ ప్పభాగము 
లీప్ర పరిన త్తునరదు విడందీయంబడకీినవి, ఈపరహత్తునుగు టీంచి నింహళ్ 

గ్రంథములు చెప్పినను అళోకు నిశాసనములలో స్పష్ట్రముగ "నేమియు 6 

జెప్పంబడియుండలేదు, ఈపరిపుత్తు రాజునిధనమునకం. బూర్వము 

పదియేండ్లలోపల జరగియుండు ననియు,. నిది జరగినతరువాత సే 

అందు నొప్పుకొ నయిడిన సిద్దాంతములనే తెల్పుచు రాజు సారనాథ 
నిలాశాసనము వేయించె ననియు దద్ జ్ఞా లతోహీం చెదరు,1 

అశోకుని రాజ్య విస్తారము వాయవ్యదిక్కున వీశందూక్రుళ 
పర్వతే మువజకు నీతనిరాజ్యము వ్యాపీంచియుం డెన్కు అనయా 

ప్రస్తుతపు అఫ్ గానిస్తాక్ రాజ్య మంతయు, బలూోచిస్తాక్, సింధు 

ప్రాంతములును అరాజ్యములోని వే యెయుండేను. స్వాత్ 

బౌకార్ అను కొండకనువుల ప ప్కబేశమును, కా శ్మీర నేపాళ దేశములును 

కాశ్మీరమున నతడు. శ్రీ నగర మను 

- తూర్పున గంగానడిముఖమునొొద్దనున్న తౌన్రులి ప్రి (ప్రస్తుతపు 
బంగాళ మంతయు నీతనితాత కాలమున నీ 

చెను, ఆంధ్ర దేశమగాడ నకోకునికి సామంత రాజ్య ముగా నున్నృట్టు. 

దక్షిణమున మైసూరురా జ్యము వణకు నళోకునిరాజ్య మున్న ట్టు 

1. Smith's Early History., 3rd ed, p. 161. 

నున్న పాండ్య, బేర, చోళ కేరళ దేశములు స్వతంత్రము లయి 



హోజాం 

యుండెను. వాని-ె నశోకునికి నేమియు నధీకారము లేకయాండే నని 

చెప వచ్చును, 

ఇ ట్లకోతని రాజ్యవిస్తార మంతయు లెక్క చేయంగా 

__ దవీణములోని కొన్నిచిన్ని రాజ్యములు తప్ప చ్రస్తుత మింగ్లీ షువారి 

యధీనమం దున్న హీందూదేశ మంతీయును, బలూచిస్తానమును, 

అఫ్ గానిస్తాకా నేపాళ దేశములును అశోకచ,కృవర్తికి లోంబడియుండి 

యాతని 6 చక్ర్తృవర్తి * బిరుదును సార్గకప త్ నని చెప్పవచ్చును. 

ప్లొటలీ ఫ్ర తృ కాజధానియం దుండి మధ్య దేశమును రాజే స్వయ 

ముగా బాలీంచుచుండెను, దూర ప్ర, దేశముల "నీలుటకై రాజవంశము 

వారు రాజ ప్కతినిధులుగా6 బంపయడుచుండిరి. అశ్రోకునికాలమున 

నీట్టిరాజ ప్ర శుతినిధులు నలుగు రుండిరి, వాయవ్య ప్రా పైంతమును బాలీంచు 

ప తినరికి తక్షశిల రాజధానిగా నుం'టేను. పంజాబు, సింధూ 
జ్య 

కా శాక రమ్ము ఫింధునదమునకు నావలి దేశీములును ఈ, ప ప్రతినిధి పాలన 

లోనివి. పూర్వప్రాంతము చేలుట - కాక ప్రతినిధి  తోసలీలో 

నుండెను, తోఫలి యొచ్చట నుండెనో యిప్పుడు నిశ్చయము గాం 

_"జెప్పుటకు ఫీలు లేదు. ఈ తోసల్యదిపతియే కళింగ దేశమునుగూనం 

చాలించుచుం డెను, పక్చిమ ప్రాంతములగు మాలవ్క గుజరాత్, కాళయ | 

నొక ప తినిధి యుజ్జయినిలో నుండెను. .  వొడదేశములC బాలీంప 

నర్శ్మదానదికి దతీఇణమునం దుండు ప్రాంతముల బరిపాలీంప నొక 

ప్రతినిధి యుంం డెను, - ఇట్లు నలుగురు 3 ఈాజు ప్రతినిధా లుండిరి, 

శిలాశాసనములు !-_ అళోకమహారాజు శన ప్రజలను రాజు | 

వెం బాలింపక ధర గురువువ లె€ బాలీంశౌను, ప్ర జలధక్యాభివృద్ధి కై 

యాతడు ధ ర్మ కాసనములను జెక్కించి తనరాజ్యమునం దంతటేను] 

ప్ర 

శాసనము. లీజేశములోేని మిక్కిలి ఫుళాతనళాసనములు. మహంజో 

దర్కో హరప్పశ్ర్రా గామ ప్రాంతములం డటీవల 'బయలుపడిన ముద్రికా 

ాతేనశాసననులు | . శాసనములు మినపయించినచో ఇంతకం మే? బుర శాసన ల | బభ౯ాలో. రాజు శపోొళమునకు వెల్లీ నప్పుడు జేయించినవి. 

మనక్రుం | 

జెలీయు చున్ని, ఈశా సనము లక నిరాజ్యమం దంతేటను,. అనలా ' 

భీనాలయము వెందలుకొ ని మైనూరు రాజ్యములోని పి మోగావటికును 

ద,మయువజకును వ్యాపించి 
. నవ. మొదటి పదునాల్టుశాస సనములలోే వరి ర్లించినధర, మునే యైశాస 

మతి ధయమేవియు లేను: ఈ శాసనములవలన నకోకునిచరి,త 
శ్ 

ఫూర్వసమార్ర దము "మొదలుకొని పశ్చిమసము లో 

ఈశాసనములు. ప్రాళ్ళతఖోమ, ననంగా. సప్పటిజనులు మాట 

లాడెడుభావలో (వ్రాయబడినవి. ఇందలియ కు,రములు. రెండువిధ ము 

'లయినవి. హీందూదేశముయొక_ వాయవ్య పుసరిహద్దుమీ (దిశాసనము 

లన్నియా - ఖరోబ్లీ లిపిలో . వ్రాయబడినవి, పృన్తతఫ అరబ్బీ, 

'పారసీభామల_ క్ట 'లిపియే. మాసము, ఇది కుడివై పుననుండి యెడమ 

వై వనక, ననలా నపసవ్యముగా. చ్రాయ(బడును. కడమశాసనము 

ve! oh gs DB 

EE 
ట్ నిత్య 

జ ,జలబాటలలోను సంతలనిమిత్తముకాన్సి యా త లనిమిత్తముకాని ' 

చ్రుజలా విశేషముగా. గుంపుగ కూడుచోట్లను వేయిం'చెను. అశోకుని 

ey ,హ్మాలీపిలో 'శ్రాయయడినవి, ఇది. మొడమవచె వైపునుండి. 

అళోక వర్ధనుండు 

కుడివై పుకు వ్రాయయుడును. ప్ర స్తతఫుదేవసాగరియక్షుర ములకును, 

తెలుగస్క కన్నడముల యకురములకును ఈ బ్రాహ్తీలిపియే మాతృక, 
అళోకునికాసనములలోనిలిపి సామాన్యజనుల కిప్పుడు - తేలియదు. 

పొళ్చాత్త్యపండితు .లెంతో శృమపడి యాయక్షురముల నన్నిటిని 

గనుంభొనిరి, అకోకునిచే వేయంపంబడిన శాసనముల నన్నీంటినీ 

మనకు 'బెలీసినంత వణుకు నక్కి ంది యొనిమిదివిధములు గా విభజిరిప 

వచ్చును, 

౧. లఘుశిలాశాసనములు ;-- ఇవి శ్రీ ఫూ, ౨౫౭ లోనో 

౨౫౬ లోనో యనంగా నకోకుడు రాజ్యమునకు వచ్చినతరువాత 

౧౮ సం వత్సర ములకు వేయింప(బకియెను,. ఇందలి ౧-వ శాసనము 

(ప్రతులు మూండు మైసూకురాజ్య మనం దున్నవి; ఒకటి నైజాము 

౨. భా భ్ర్రైశాసనము £_ ఇదియు. బె శాసనములు చెక్కించిన 

సంవతృరమునే  చేయింపంబడియె. ఇందు సన్నా్య్యసియైన రాజు 

బౌద్ధఖిములకును, ఫికుకీజనయునకునుు ఇతరజనులకును బుద్దుని భావ. 

ణము లన్నియు సుభాషితము లయినప్పటికి నందు. చేడువోచనములు 

విశేహ్రీ త్య ద్గతో జదువుటకు, ననుష్టించుటకును బోధించెను, . 

క పదుచాల్లుశిలాశాస నములు $= ఇవి శ్రీ పూ, ౨౫౭0 

౨౫౬ లో జేయింపలుడి యె, ఇందు ధర్మసీ సిద్ధాంత ములు బోధింప€. 

బడినవి, ఈ పదునాలుగుళశాసన ములు శేడుస్థలములలో నున్నవి, 

లజ రెండు కళింగకాసనములు $= కోత్తగా జయిం పరబడిన 

కళింగ దేశములోనివి, . క్రీ, ఫూ, ౨౬ లో చేయింపంబడియె, 

౫. మూడు గుహాశాసనములు $ ఇవి గయయొద్ద బరాఖరు 

అనుచోట్క తీ ఫూ, ౨౫౭ లోను. క్ర ఫూ, ౨౫౦ లోను 
ఆజీవికు లను ' జై నమక స్థులకొ జకం గట్టయుడిన మహావి హార ములో 

జెక్క6బడినవి. ్యశాసీములు రాజుయొక్క దాననును వర్షి చును, 

౬. శెండు. కొరాయ్ _్రంభళా సనములు $_ ఇవి శ్రీః ఫూ, 

ర వీడు. సంభకాసనములు కా ఇవి. రాలి _స్థంభములమాల౬ 

జెక్క(బడినందున వీని కీపేరు. "పెట్టయడియెను, ఈశా సనములు 
తః పూ, ౨౨౯౨౮౨ లో వేయింపంబడి యాజుచోట్ల వీని ప్ర, 

నములలో విపులయు గా విశదీకరించి ుడవశాసనములో ధర్తాభి. 

వృద్ధికై యశోకుండు వేసిన ప్రయత్నము లన్నియు వర్షీంపంబడినవి, 

౮ పరిశిష్ట స్టంభళాసనములు : — ఇవి క్రీం * పూ, ౨ర౦లో 

జేయింపంబడియె, 

ఇ ట్లకోకమహారాజుచే జనోప యోగమున కై శ్రీ ఫూ, ౨౭ 
|. నుండి. శ్రీ ఫ్రా, ౨రం వజికును శాసనములు 'ఇెక్కెంపయణడినట్లు 

గాకకరరున్నరి.. | or 



అశోకవర్గను శు 

వైజామురా జ్యమునందు రాయ చూరుజ్రిల్లాలో ' మాస్కీ_ 

యనుచోట నొకబండపైన్సి చెక్కంబడిన అశోకళాసన మొకటి 

కొనవచ్చినది!, 

ఇతరశాసనములలో లేనివిశేవు మిం దొకటి కలదు, ఇతరశాసనము 

అన్నింటిలోను 6 దేవాచాంపియ * ( బేవానాంప్రియ 6 సియదశి) 

(ప్రియదర్శి) అన్న నామములు తప్ప 6 అశోక? నామము లేదు, 

కాని యాళాసనమునందు * అభోకు న పేరుహాడం గలదు. ఇంక 

మిద “అశోక 

మక్కా లేదు. 

6 ఫ్రియదరు' లొకంజేనా యన్నసంశయ 

"మాస్క్ శాసన మటుండ్య కర్నూలుజిల్లా స త్తిసమిపమున 

నున్న ఎెజ్టిగుడి గ్రామముదగ్ధర కొండరాలమాంద6 - జెక్కిన అశోక 

శాసనములు కొన్ని ఇటీవల కానవచ్చినవి, ఇవి యింకను బృకటింపం 

బడక పోవుటచేత వీనియందలి వి శేపము లీంకను చెలీయరా లేదు, 

ఈళాసనములలో ధర్మ ముయొక్క్ల స్వరూపమును, ధర్మ ప్ర బా 

రమునుగులీించి చేసినయేర్పాటులును వర్గీ ంప(బకినవి, తర్క పక్క 

ములుగాన్సి యుక్తి వాదము గాని చేయక" ధర స్వరూపము స్పష్టముగా 

వర్ణ ౦ప(బడినది. 

శము రీకి, రిడ నిచ్చెదము, 

భూతదయ 3 పిఫీలికాది సకోలభూ తములను దయతో. జాడ 

వలయు ననియు, చీజీవమును జంపంహాడ దనియు. నమ్మిక కలవా(డు 

గావున. దనసువారములో నంతకుం బూర్వ్యము భోజనమునకై జరగ 

చున్న పకువధ నాంపివేసెను2. అశోకుని తాతయైన చంద్రసప్తుని 

శాలముననుండియు మృగ యావినోదము రాజుల కత్యంత ప్రి వ్యయ మై 

యుం'జెను, కాని య'న్యాయము గా నిర పరాధములగు నరణ్యమృగ 

ముల జంప్రట తగదని యక్లోకుయడు వేటాడుట చాలీంచెను. చేయకు 

బదులుగా రాజ్య ములోని ప్రజల కస్ట్రములను గనుగొనుటకును 
పవి త్ర మెన స్థలములను జనులను చూచుటకును, ధర్మ బోద చేయుట 

కును ఏ డకయా శ్ర చేయుట మంచిదని శాసీంచెను3, 

బాకళాలభో ముదం బతిదినమున్యు సువారమున కై _వేలకొలంది 

మృగములు, ఫమలున్ను తెసచుం'డెను. కొంతకాలము తరువాత రాజు 

ఆప్రాణివధను ఆడి, దినము శెండునెమిళ్లు, ఒకజింకకం మె నెక్కుడు 

ప్రాణుల జంపంగూడ దని యాజ్ఞాపించెను, 6 బ(కనుందు నీమూండు 

ప్రోణులమగూడ6 జంపలహాడదు! ౫ అని శాసించి యీధర్మ మూర్తి 

ఇది లఘుళిలాశాసనములలో ౧-వ దానికి నకలు, 

సత్ పృవ్యర్తనమున్కు భూతదయయు  ముక్ట్యామగా. 

ధర రృస్వరూప మని ఇప్పండెనది. ఈశాసనమందలి. కొన్నివిశేహాం 

రాజమందిర మున 

౫౯౧ 

తొను రాజ్యమునకు వచ్చిన ౧౩-వ యేట (క్రీ వూ ౨౨౯) 

బూర్తీ గ మాంసాహారమును మానివేసెను. త నరాజ్యములోని ప్రజలు 

కొన్నిమృగయుల నెన్నండును జంపనేకూడ దనియు మాంసావోరు 

లయిన శూ! ద్రాదులుగూడ సంవత్సరములో నేందియాలు విశిస్ట్య 

దినములందు "చట్టి ప్రాణులను జంపయగూడ దనియు ఛాజ్ఞాపించెను, 

(ర్ క్ట ప్రా, అర yy. దయానుయు డను నీరాజు పకువులరోగ 

చీకీక్సవై _ పకువె వైద్యశాలల నిర్తి రించెను5, భూత దయ యింతకు 

మించ 'నేరదుగదా 1 ర 

తలిదండ్రుల గౌరవించుట :. అశోకుడు చేసిన ఆండవ 

బోధ కుమారులు తమ తలీదం డ్రులను గురువులను "పెద్దలను మిక్కిలి 

గారవముతో€ జూడవలసీన దని, అశ 'పెద్దవారును శ్రమకుమారులను, 

సేవకులను దయతోను వారికి. దగిన మర్యాదతోను జూడవచె నని, 

యాజ్ఞాపిం చెను, బంధువులను, భితువులను - ( సన్నాా్యాసులను సం 

ట్రాహాణులను గౌరవముతో ( జాచి వారీవిషయ మై యౌచార్యము6 

గనంబబుపవ లెను, 

సత్యప్రి యత్వము :— అకోకుండు బోధించిన 

ధర్మ ము సత్యము, ఈమూండుత త్త ములను నీ 

నమునందు 'జెప్పంబడీనవి, 

భాషఘాంతర మిందు నిచ్చుచున్నా రము : ఫు 

మూ6దఊదవ 

క్రింది ఇవ శిలాశాస 

సంగ్రహముగా. . ఆశాసనముయొక్కా 

4 పియదశి6 యిట్లని శాసించే: త లీదం డ్రులమాట వినవల 

యాను. అక్ష భూతదయను బాటింపవలయును 3 సత్యము మాటాడ 
వలయును. ఇవి యనుష్టింపవలసీన 'ధర ర్రముయొక్క. లకు ఇములు, . 

గురువును గౌరవింపవలెను, బంధువుల మన్నింపవలెను, ఇ ఇది దీర్భాయుః 

(ప్రృదమగు పురాతనభర రమర్యాద, మానవులు దీని ననుష్టీంపవలయును.” 

పరమతేసహీ ప్షుత 2. తొను బౌద్ధధర్మభిమాని యయ్య్యును 

అకోకుండు పరమత ములయెడ ద్వేవము సరనాండయి యన్నింటిని 

సమఖావముతో6 జూచుచుంటెను. చాద్ధభీకువులకు నాశృమములు 

కట్టియిచ్చిన”ట్లే ఆజీవికు లనంబడు చైనులకును గట్టియిచ్చెను, 

బాద్ధాచార్యులను గౌరవించినస్తే బ్రాహ్మణులను గౌరవించుచుం డేను. 

ఇది యీమహాత్తునియం దుండిన గొప్పగుణములలోని గొప్పగుణము.... 

తాను నమ్మిన ధర ము నాచరింపవలసీనదే కాని యితరుల మకములను 

నిందచేయంహాడ దనియు, నన్నిధర్మ ములలోను నింద్మెయని గ్రహము 

పవి్యత్రాచరణము ముఖ్యము లని చెప్పంబడినందున నన్నిధర్మముల 

ముఖ్య సిద్దాంతము లాకటియే యనియు, "భేద మముఖ్య మైన వివయ 

1. Hyderabad Archaeological Series, No 1- The: new Asokan edict of Maski, 

2, ౧౪ శిలాశా సనములలో ౧-వ శాసనము, 

8, రావ శిలాశాసనము. 

శ, ౫-వ _స్తంభశాసనముం 
ర, ౨-వ శిలాశాసనము. 

6. పియదళి. (ద ప్రీయదర్శి ) యనునది యళోకుని బిరుదునాముము, 



ఫ్లోరా 

ములను గుటించిన దని తెలీసికొనవలయు ననియు, మత'సం బం మెన 

చర్చలలో. బరస్పర నించావ్యం జకళబ్దముల నుపయోగంపంగహాడ 

పనియు శాసించెను!, ఇప్పుడు మామత 'మెక్కు న నూనుత "సుక్క్కుువ 

యని పోరాడునా రనోకునిశాసన ములు శదివిమయైనను పరనుతసహి 

సుక (Religious toleration) చేర్చికొ నియెపరుగాత, 

బాటసారులకు వసకులం ౩ == ఒక టేశముననుండి మతీయొక దేళ 

మునకు నడచివి శ్లీడి బాటసారులకు వీలుగా నుండుటకు నచ్చటచ్చట 

స్తంభములు నేయించి వానిపై గోశముల సం ఖ్య వేయించు నావా 

రము ఆశోకుని తాతయన చంద్రగుప్తుని కాలముననుండియు6 గలదు, 

అశోకుని సృభుత్వమున మనుష్యులకున్ను పకువులకును నీడనిమిత్తోము 

తోవషాశుగునను మణీ చెట్లును, మామికితోంవులును జేయింపంబకి 

యెసు 5 ఈోశీ కోశ మునకును బావి యొకటి (త్రృృవ్వింపంబడియె ! చావ 

డులు కట్టింపంబశియె ; జలపాన స్ప దేశములు మనుజాలకిటికున్యు పశు 

వ్రులకొంంకును ని ర్మింపంబ కియెను2, 

జెహునళాలలు = రోగార్తు లెవ్వరై నను వారి కొవథంబు 
' లిచ్చుకుకే యద్వెతీ యకరుణా మార్చి యస నీముశోకశన క,వరి, 

ర | ఆజ (UF 2 

_ శనరాజ్యమం దంఠటను జొనధాలయముల శీర్పటీ చెను. సర్వశజీవుల. 

యంభును గరుణగల వాయు గావున నీవై ద్యళ్నాలలోం బకువులకుటలహాడ 

సౌమధంబు లీచ్చున క్లేర్చాట్లు చేసెను, అంకటితోం దృ ప్రింజెందక 

తనకు. న్నేహిశులు గానున్న యితర రొజుల రాజ్యములలోను తన 

గానయు పెట్టీ యట్లియావభశాలలను గట్టించెను, ఊ_త్త్సరమున హాల 

నిసి క్ ఏసియా (Hellenistic Asia) యన(బకు బేశములలో, 

గండ నథోకునియాపుభధళాల లుండెను!  ఈళాలలకుర గావలసీన 

మోహ భులను దోంటలగో వేయించు చ్యునితర స్థబములనుండి శెప్పించుచు 

తొనగుసర్మ గృహము చేయుచుండీరి3. 

 థరాధికారులు 2 తేన శాసనముల ననుసరించి ప్రజలు 
ప్రవర్తి ంచుచున్నాగో లేదో కనుంగొనుబకును అపరాభులను దండిం 
చుటకును ఈరాజు ధక్థాధికారుల శీర్పటిీ చెను, (సృజలనీతిని గాపా 

గుటయు. వీరిలో? గొందజుపని మైయుం లెను. వీరుగాక సాధారణ 

ఈజకీయాధికారు లనలాాం ట్ర, స్తుతము గవర్నర్" ఇ కమివునల్ 

కలెక్టర్ అనంబడువారివంటి యధికారులు 'సంచాౌరమునకు చెడలి 

నపుడు జనులను గుంపులుగా జేర్చీ వారికి ధర్షోీపదేశయు చేయుచుండ 

వలె ని రాజు శొసీం చెను, 

_ పరరాజ్యములకు ధర్గోప దేళకుల నంవుట 2... తనరాజ్యములో 

భక్షాభివృద్ధి యని వర్ణించిన ప్ర, 

డనురాం డశోకునికుమారుడు కా డనియుం 

పృకారము చేసి యంతటితోం దృప్తి, 

అళో కవర్ధను డు 

నొందక్క తొను నమ్మినమతీ మును నీతికల్చ్పనలును జగత్తంతయు( 

బ్రసరించునట్టు చేయుటకై. యనన్యసామాన్యుండగు నశోకుండు 

యత్నింపసాగెను, అందునిమి కము ధర్మో పదేశకులను నియమిం చిత నకు 

లోబడిన సామంత రాజులయొక్క రా జ్యములకును, తనకు లోబడక 

పోయినను న్నేహిళులుగా నుండు రాజుల టచేశములకును చారిని 

బోననిమిత్మేము పం పెన, ఈ చౌద్ధసక్షోప దేశకులు ఏయే చేశములకు( 

బంప6ంబడీిఠరో మన మళోకునిశాసనములవలన! బెలిసికొ నవచ్చును5. 

క్ర ఫూ, ౨౬ నక బూర మనలా కిలాశాసనములు జేయ 

నపుడు తి బ్చేశు దేశములోని కాంభోజుల దేశమునకు, హిమాలయ ప్రాంత 

మందలి రాజ్యములను, కాబూలు కనుమలలోని గాంధార యనన దేశ 

ములకు, సింధ్యపర్వతీ ములో ను, పడముటికనుమలలోను ఉన్న సుళిందు 

వి టెనికు లనువారి ప్రాంతములకు కృష్ణాగో దావరీ మధ్యనున్న 

యాంధ్ర దేశమునకు నీణాజుయొక భరోోప దేశకులు ఇల్లి యుండిరి, 

మిక్కిలి దక్షీణయునందలి చోళ పాండ్య కేరళ సత్యపు, త్ 

రాజ్యములు స్వకంతృయుగా నుండెను. ఆరాజ్యములలోని కశోకుని 
ధరోపదేశకులు పంపంబడిరి. సత్యపు తే మనంగా మంగుగను+రు 

మగ్యగాయగలిగియున్న కుళువభావకూటలాడు'జీళ మని కొం: 

యభఖి పాయ మైయున్నది. 

మేం ద్దు డను తన కుమారుని సంభుమిత్ర యను తేన 
' కూంతును నవోకుండు సింహళమునకు ధర్మో ప బేళార్థము పంపిను, ఇ 

రచ్చట నాంటినధర్మ బీజ మే చీంటికిని అచ్చట (్రైబలీయున్న ది, ఈ 

కో మహావంక మను సింహళచర్శి త్ర్మలో నున్నది. కాని మహీం గు 

దము దనియు 

గొందటు ట్రాసీయు న్నారు, “ సంఘమిత్ర, క్ట కల్చిత నాను మని 6 

బర్హా దేశములోని “పెన ప్రాంతమునకపను ధర్తోప దేశళులు సోయి 

నట్లు నుహవోవంశ కారుడు న్రానీయున్నాండు, 

శాసనములలోే6 జెప్పంబడ లేదు, 

కాని యూ యంళేము 

చపెని వర్శిం చినదేశము లన్నియు సిందూ దేశమునకు. జుట్టు 

వ్రకగ్రాలవి. ఇవిగాక అస్పుడు అంటియోళన్ గియోస్రాజ వేం 
బాలింపంబడుచున్న సిరియా టాలెమో ఫీలా జెల్బనుచే జేలయబడకు 

చున్న యీజిస్టు (మిసర్ఫ్, మాగానుచేం బరిపొలీంపంబకుచున్న 

సీరీకాా ఆంటినోనో స్ నొచాటన్ చే దొరతనము చేయంబడుచున్న మ్యాసి 
డ్ నియా ఆ లెగ్టాండరుచేం (ట్రైభుత్వము చేయంబడుచున్న య్సిరస్ 

1 3-వ శిలాశాసనమున్తు౧౨-వ శిలాళాసనమును జూడనగును, 

2. ౭-న _స్తంభశాసనము $ ౨వ శిలాకాపనము. 

శీ, రవ శిలాశాసనము, 

ఓ ఎవ ౧౨-వ శిలాశాసములు $; ౭-న _స్పంభళాసనము, 

క ఏవ శిలాకాసనము 3 కభింగశాసవము, 
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అళోకవర్దనుండు 

అను దేశముల కన్నిటికిని హిందూ బేళశముననుండి మతాచార్యులు 

ధరోప దేశయునకై చెల్లి యుండిరి, ఈబేళములం దకోకునివేం బకువుల 
యుప మూ శార్థమును మనుష్యుల యుపయో గార మును జికిత్సాళాల 

స 
శేర్చజుపయిశీయెను, అనంగా నథోకునిబోధకులు (మివనరీలు ) 

ఏేసీయా, యూరో 

ములలో ధరోప చేకేయు చేయుచుండిరి | 

ఇట్లు బౌద్ధధర్మమును జగ _త్తంతటను వ్యాపింపరిచేయ నశోక్రం 
వన్ని ేశములకును ధరోప దేశకులను బంపీనందున బౌద్ధధర్మ నుత్యంక 

ముగా సభికృద్దినొంది ( శోముక్క క,నుముగా నిశరమక ముర ప్రంగిజేసెను 

శరువాత '3ండువందలసంవత్చర ములకు బుట్టిన క సవధర్మము 
(రగా 

రాజా, కీ శ్రీయము చేతను, ప్రజలయాశ్ర శ్యయము చేతను నభివృద్ధిం జెంది 
నను శౌటివఅసను జగత్తులో చౌద్ధనుత మును మించ లేక యున్నది, 
చీకు ల _స్రశ్రలసంఖ్యక ౦ మెను బౌద్ధుల సంఖ్యయే యెక్కుడుగా 

నున్నది. దీని కంతకును అశోకుని మతబోధకసంభు మే ముఖ్యకార 

అము కాన నథోకుండు జగత్తున కంతకు నవీనధర ము నేర్చినమ వాను 

భావుం వని చెప్పవలనియున్న ది, 

చస్తుతము ట్ర స్తవనర్మ బోగనిమిత్త నుమెరికా యూరోఫు 

జీళములనుండి బోధకులు వచ్చుట మనము చూచు చున్నాము, ఇటులు 
మతజబోగ్గనిమి త్తయు పర జేశీములకు బోధకులను బంపుపద్ధతి జగత్తు 

నకు మొదట చీర్చినవా౭ను బుగ్భుండు. తరువాత నుదాహర ౧ ఫార్వక 

ముగా నభిభృద్ధి సొందింఛినవారి డథోకుండు, బుద్ధునియుప పజేళకు లీ దేశ 

మునే బోని చేసిరి, ఆశోకునియుప దేశకులు జగ _త్తంతయుం శస 

రిందిరి, ఇట్లు పర దేశములకు నుపజేశీకులను బంపియు సొవభశాలా 

చులను గట్టింది లోకుల కపకారము చేసియు, ధర్మ మభివృద్ధి నొందిం 

చునూర్ల కు: లను చౌద్గులవలన"నే శ్రే _స్పవులు చేర్చి కొని రనుటకు సందే 

హాము లేదు, ఇదియు గాక జొద్దధర్శత ర్త కము లసేకములు తీసికొని 

స్రురాతన మే _స్టవులు తమ ధర్మ్మగ్కంథముల ని ర్మీంచుకొనిరని కొందజు 

యభిప్రాయ మైయున్నది. 

కట్టడములు £ -- అశోకుండు మిగల భవ్య మైనవియు, దివ్య 
మనననియు నగుమందిర ములను గట్టించెను. ఆకాలనుందు రాతిపని పరి 

ఫూ గ్లాభివృద్ధిని చెందినట్లు కానవచ్చుచున్న ది, అది యేదేశేమంచలి 

యేకాలపురొతిపనికిని తీసిపోదు, కట్టడములు మిక్కిలి సపెద్టవియ్యా 

పనితనము మిక్కిలి చక్కానిచెయు “ససుటచేత నవి రాష్షసులచేతనో 

య కలవేకనో పేయంబడీయె నని జనులు తలంచిరి. 

పొటలీప్రుత్కయునం దున్న యిీిరాజుమందిర మిష్పుడు భూమి 

లో బూ ర్తి గం బూంటి భన్నమె కాన రొకున్నన్వు ఇటీవల నిండిలీ 

కన్ని భొగములు క్రవ్వి తీసీరి, ఆయనశేనములు మందిరముల ఘన 

తమః దగిన ట్లున్న వి. చీనాపరివ్రాజకుండు హసుయొన్ తాంగ్ వచ్చి 

నప్పుడు (కీ, ఈ ౬౩౦ ) ఈతం డశోకనిచేం గట్టంబడిన నూజుకు. 

8ళ అ. 

ఆ ఫ్రికాఖండములలోని గొప్పగొప్ప రాజ్య. 

యడుగులయొత్తును కలది, 

_లకులకొలందిజనులను నాళ మందించెడి. ప 

ఫో౯ా3 

గులమొత్తున్తూప 'మొక్క_టి కాఫిరీస్తానమందు కపిశ యనచోటను, 
మూండువందలయడుగుల స్తూప మొకటి జలాలాబాదునొద్ద న్య హార 

ములోను చూచెను, కా శ్రీ రమునందు నతడు సన్యా షం ధసొత ఫ్ధ వనులు 

ఎ|౦౦లు నిర్తి రింవె నని వదంతి కలదు, కాని అది అతిశయా J మొనను 

ఇక్కసాలు త్ర వ్వించి ఆ శ్రమములు నిర్మి ంచే ననుట సత్యము, 

కాక్సీరదేశమునకు సాజధాని శా నుండిన "సుందరమైన త్తీనగర .. 
పట్టణమును అనోవండే కట్టిం చెను, “బీపొాళేమునందు లలీతప ట్టణమును 

కట్టించేను, ఆపట్టణ ముప్పటివజకస నున్నది, అచ్చటి కొన్నిమంది 

రము లిప్పటివజికును అశకోకునినామమును నూచించుచున్న వి. 

భోపాల్ సంస్థానమునందు కనుంగొనయిడిన సాంచిస్తూపము నీతండు 
(క్రీ పూ, ౨౫౦ వ్రాంతేమున నిర్మించే నందురు, ఇందలీ చక్క_డపు 

పని యత్యద్భుత మని పాళ్ళాత్తు ర్థులు పొగడియున్నారు. అందలి 

ద్వారశిలలపై నతిసుందర మెన పనితనము కలదు. అట్టిశిల యొకటి 

తనకు పంపు మని (ఫ్యాను దేశపు చక్కవర్తి మైన మూడవ నెపోలి 

యక్షా ౧౮౬౮ లో భేపాలసం స్థానప్ర చేగమును అడగను. కాని ఇండి 

యాగవర్న మెంటువా రాశిలను పోకుండ నడ్డగించి స్టాస్టరుతో చేయం 
బడిన దానియుక్క_్పపోంతను మా శ్రీ ము పారిస్ పట్టణమునకు పంపిరి, 

వ్ర యాగ పాంతమందచలి భరొహూాక్ స్తూపముహడ అశ కునినాంటిటే 

యని యండుకు. 

అశోకునిశాసనస్తంభములుకూడ పనితనమునకి కొనియాడ? 
దగినవియ్, వీనిలో గొన్ని వీంబదియడుగులయొత్తున్తు నీ(బదిటన్ను ల 
బరువును కలవి. ఇంత "పెద్ద స్థంభములు పర్వతములలో నుండి విడందీసి 
వంధలకొల6దెమెళ్లదూర మూదినములలో నెట్టు కొనిపోయిరో? అది 

యానుగాక వీనిని రుద్ది అద్దములవలె నున్నగ చేయుటయు మిక్కి లీ 
ఆశ్చర్యకరము, అథవోకురి డాశీవికు లను సన్నా ్రసులకో ఆకు గయ 

యొద్ద బరాబర్ నా గార్టనకొ ండలలో క ల్య్వించినసహలును అప్పటి 

రాతిపనితనముయొక్క_ సామర్థ్యమును చూపును, ఆగహలలాో 

గోపికాగుహ యనునది నలుసదియేడున్నర అడుసలపొడుగున్తు పది 

తోొమ్లిడి అడుగులపొడుగుకం ము కొంచె నుధిక ఫుచెవల్పును, పదిన్నర 

దీని పెకప్పు సం త్రముగను చతిబింబము 
లో 

కాసవచ్చునద్దమువ లె నున్నిగను , ఉండును. 

అశోకనిస్వభావము :--- పరమసాధునుయొక్కు సా త్రి శ్తిషక 

'సర్దుణములున్సు అసాధారణచ క్కవ ర్రియొక్క_ రాజ్య ధుర 9'గర త్వమును 

ఒక్క_చోటం గలీపి యా యశోకుండు చేయ(బడినట్లు గానవచ్చెడిని, 

ఆహింసామాహాత్త మెటీగినతోడనే మూంసాహోరమును మాను 

ట్కు మృగయా వినోదమును వదలుకొనుటయు, యాద్ధములనలన 

బ్రజాకుయ మగు నని పరరాజ్యములను గెలుచుట మాన్ 6 కిలింగ 

యుద్ధములో జరగిన పృజాకుయ ములో వేయసపాలు పృజాశ్నయ 

నుయినను “జీను సహింపలే నని శాసించుటయు6 జూడ నీతనీసాధు 

త్వము పదునాజువ'న్నెలు కలపి యని చెప్పకతప్పదు. రాజ్యతృచన్నచే 

ఎశృస్తుతీ పు ఫురోజు లీయశోకుని 



వంశము నంతము నొందించను. 

సిర 

చరిత్సను చడివియైనను బృజాతృయకరక్ళత్యములను మా నుదురుగాక, 

“పరు అెంతయపకారము చేసినను. 

నని చెప్పెడిరాజాదమొక్క_ సత్త పగుణము మనము వినుచున్న సారె 

కీస్ "తుకారొము వేమన మొదలగు సాధువులగణమును బోలీనదె 

యని చెప్పుట శేమిసంబేహము * అకోకుని ప సప్కృభుత్వములో నున్న 

రా జ్యముయొక్క సువ్యవస్థ సరీ యాత నిరా జ్య భురంభరర్విమున 

వేనోళ్ల గొనియాడుదున్న ది. ఆకండు తేన పృజలకస్థ్ర యులను వినుటకు 

చెప్పుశును సిద్దముగా నుం డెను, శేయుం బన శీ 4 ట్లు పృజాసుఖమునకై. 

పాటుపడుచు నంతటితో సంతుష్టి చెందక తాను సోమరి నని నిందించు 
కొనును. ఇట్లు తనరాజ్యమును రమీంచుకొనుచు దూరదూర దేశములం 
దుండు విఖ్యాక రాజులతో న్నేహము చేయుచు వారి రాజ్యముల 

లోనికి 6 దనధర్లోప దేశకులను_ బంపుట చూడంగా నశోకుండు 

ప్రస్తుతము ఇంగ్ల డ్ జర్మ నీ అమెరికాదేశములలోని స ప్రభుత్వము 

వారికి. గలసామర స్ట వ్రంబును, దూరనృష్టియా, రాజకర్యభులంధలత్వ 

మును నలిసియురడె నని చెప్పుటకు సందేహము. లేదు, 

ఇట్టియద్వితీయ క్రృవర్తీ యగునశోకవముహిరాజు శ్రీః ప్రా, 

ఎ౨కెిం లో నిర్యాణము చెందినట్లు గానవచ్చుచున్న ది! 

[ వెని వ్రాయయబుడిన అశోకొచరి,త 

. చములరు సింహళ తిచెత్తు దేశమందలి 

'అనునాధారములనుబట్టి వ్రాయబడినది, కాని వరా వ్రతం 

క భరతఖండావాొ అక్వా వీనకోళ 3 అను గ్భంథము కలదు. ఆ గృంథ 

కారుడు జె జైన గృంభ భముల ననుసరించి అఫోకచరిత్ర త్రాయారుక్నా 

శ్ర 
(గ్రంథములు, మనపురాణములు 

నని చెప్పి, ఈక్కి కి ందివి శేవములను చ్రానీనాండు. కాని జైన గృంథము 

చేరు చాసి సనక వడు కాండు. కాన దీనిని నముటకు వీలు శేదు. అయి 

నను బండీతులచే విమర్శింప(బడుటకు 6 దగిన వివయము గాన నిందు 

నిచ్చుచున్నాను. 6 అశోకుడు వారిసారునికుమూరు(డు ; చం దృ 

గుప్తుని మనుమండు, ఇతని రాజ్యాఖిమెకము యాధిస్టినశకము పదు 

'-సీడువందల నలువదియయిను (క్రీ, ఫూ. ౧౩౫౭) _ప్రజాపతినామ 
సంవత్సరములో జర గను. ఇతండు ౫ ఏండ్లు రాజ్యయచేసి యుధి. 

సిర శకము ౧౭౯౧ (శ్రీ 

ఫాల్టునబహుళ ౧౦ వసా నుంగళవారమునాండు బహాక్ ప్రాంతము 

లోని ముం గేరిపట్ట్రణ మున( గీఫ శే పుం డయ్యెను. ఇతడు వనం. 

ధనముగలవాండు, ్రైనమతము నీకి ందెవిభముగ నభివృద్ధి “వేసెను. 

ఒరిు౦00ల వాద్ధపుకోపాకులక(1) నా (శ్రయమిచ్చి హీరీమూ చేశము 

' నందంతటను ఇతడు. పెహ్క._రాజ్యములను గెలిచి తన రాజ్యములో ( 

గలంపుకొ నెను, డిల్లీలో రాజ్యముచేయు చున్న వీర నేన చధానుని 

'మేవాడ్క నూర్వాడ్య ఫొటీయా 

ప్రాంతముల గలి అచ్చటివారికి తన నుతదీక్ష యొసం గను, ఈతండు 

ఫ్రా ౧౩౧౧) "వింగళనాను సంవత్సర 

కీయదసి శాంతముగా సహించు 

మంతయు నశోకుని శాస 

అళొకవర్గనుండు 

దకీణఇబేశమును గెల్చుటకై సేన్యయాక్రయుగ బయలుదేరి సర్మదోనది 
దాంటి ఇప్పుడు నైజామునారీ రాజ్యములో నున్న దేవగిరియొద్దకు 

వచ్చి యాగిరిదుర్ద మును నిర్మించెను. మహారా ష్ట్ర, దేశముమి(దరాజ్యము 

చేయు సుదర్శకు€ డను రాజును నేవాసునొద్దం జంపి యాకేనిపు తుని. 
ది =). 

నంకితుని చేసికొనెను. తగర్ అనుచోట తనరాజధానిని స్థాపించి వీర 

బాహు 6 డనుజై నుని అచ్చట నునిచి డేవరీ!ం బోయెను. అచ్చటఓనుంకి 

తనసకదారులను బంపి వరాడ్ (బీరారు ), బంగాళమ్ము తెలుంగు దేశము 

పాండ్య శేరళ తోరళ దేశములను జయించెరు, అచ్చట జైనుల నధికారు 

లుగా నియమిం చెను, ఎలో రాపసహాలను త వ్వించుటకు యుధిస్టిరశకము 
య లో + అ 

౧౭౫౧ (శ్రీ, ఫూ, ౧౨౬౧) ప్రారంభించి ౧౭౬౩ లో6 (క్రీ. 

వూ, ౧౨ఈ౯లోం బూ ర్రచేయించను. ఈపం డ్రై ౦జేం జ్హాతండు దేవ 

గిరిలో చే యుండెను. తరువాత ఘృష్తీశ్వగుం 'డనజ్యోతిర్లీ రింగమును 

సేవించి చక వలి పోయెను _. 

_అశోకనిజీవితమందలి విశేపాంశేయు ల్మీక్రింద ఫట్టికగాం 
| జూపంబడినవి ! ఇకా 

క్రీ భా, 
5645. అకోప(డు రాజ్య యునకు వచ్చెను, 

౨౬౯ అభిషేకము. 

౨౬౧ కళింగదిగ్విజయము, ! 

౨౬౦ బౌద్ధుండుగా మాను, 

YF జేయాదుకు మానెను; మతవ్యా ఫ్ జీశసంచోరమయు 

చేయనిశ్చయిం ను ; నుత బోధకులను దేశ దేశీములకు6 
టెం పెను, 

Se ౧- వ లఘుశీలా కాసనము ; ౧౪ శిలాశా సనములబో 

3-వద్కి రో-వది చేయించెను. ఆజీవికులక్ష బరాబర్ 

అనుచోట గుహలు. త్రో న్వించెను, 

౨౫౬ పదునాల్దుశాసనములు, కళింగశాసనములును వేయిం 

చను, 6 ధర్మ మహోమాత్రు "లను ఏరా టు చేస సను, 

“తన కలి పిలవ స్తునొద్ద కోనాక హను బుద్దస్తూప మను. విశాల 

నం. ముగ ట్రిం చెను, 

౨౫౫1. కళింగశాసనములలో నొక్కాటి చేయించెను. 
౨౫౧ బొద్దపరివ. త్తి. 

౨౫౦  ఆజీవికులకు మటియొకగుహ నిర ంచెను, 

అరో౯  ేపాళాదిదేశములకు యా, త (లే కాంతురు చారుమతి 

సన్నా స్ట్స్ని అయ్యెను, 

. 1. విజ్ఞాన చంది, దె కా. (స్ గ్రంథమాలయందలి ౨-వ కుసును ముస కపి హొంమామహాయాగమయు "లోని అశోకచరిత్ర, త్ర మున గొంత ఇ ఛేర్చీయు( 

.. గొంత _మౌర్చియుం గాక కక్ణంచియు  నీవ్యాసము చ్రాణాణడికని[ము, నం. 1. 



అళోకనృ క్షము- అశా చము 
౨రదె. ౬వ. ప్షంభశాసనమ్ము, పశుహీంస. మా న్నెను, 

౨౦౨. _స్రంథభశాసనములు - ఏడింటిని ప్రకటిం చెను, 

ల చిరం -౨౩౨ లఘు _స్థంభశాసనములు, 

FF "9౩59. అథోకతని. నిర్వాణము. 

గృంధనం గ్గ x వాము : _ 
శెనురేనందు. అం శో భాషాభివర్థన WY ౦ థమాలలాగ్ - నొక 

6 అశోకచచరీ క్రీ ము 9 ప్రశతొళ పయిడి సద షక షునం . దకోకుని 

సటీంచియు,  సేకోకుని కొసగములను గుజీంచియు6 బెప్కపుప్త స్పకములు 

కలవు. వానిలో నీ క్రి ందివి ముఖ్యమైనవి : ఫ్ 

1 Sir మ 1 Cunningham’ s Inscriptions of Asoka 

[Calcutta]. 

2. VA. Smith’s, Asoka, the emperor of India, 

3, The Early History -of India. _ 

4. 3 Heritage of India Series, 

T. M. Macpbail. 

Asoka by 

5. R, Otto Fr-wke’s Pali and Sanskrit, Strass- 

burg, 1902, 

6 Smith's Translation of Asoka’s Iascriptions, 

7. Articles . about Asoka’s 

Ruhler, Rice, | leet Thomas, Hultzsch, Ehandarkar, 

Burgess, Hardy, Vogel & Smith in Indian Aatiquary, 

Epigrarhia 121002 and Jour Roy. As. Soc." 

రి...  Radhakumud Mookerjee’ క్ర Asoka. . 

9: Ingcriptions. of Asoka — E, Hultssch, 

110. Inscriptions of Asoka __ మ. మ Bhandar- 

kar and Surendranath Majumdar, 

(క వేం. లు) 

అసో వ్య వ ము. -ా, _ ఈవృక్షము. సంస్కృత కావ్య 

ములలో ' వి శేషముగ' వర్ష ంపయుడును. దీనిని (శ్రీ కాలీతోం దన్నిన 

నిది ఫుస్పించునంట. దీనికి. _చెలులపకోశయులలా! = కేటురోష్ ఇట్స్ 

కంశ్రళి యను శెండువృకుములపే ల్లీ లీ యంబడినవి,.' “వీనిలో. శంశలికి 

దొహద్యక్తియ_ పొదతాడనమంట | | తెనుల్లు దేశమున 

అందురు. నరమామిడి అసలు అశోకము కా దనియు; ' అశోక మునకు 

'బడులుగ మనె వైద్యులు "దీనిని వాడుచున్నా 'చనియుం గొంద జుందుకు, 

. ఇందు శెండువిధములు ; ఒకదానిఫప్రాలు ఈ కన నుండును. " దీనీని 

రకాశ్యాక మందురు. మజేయుకదానివూలు పీఠముగ నుండును, దానిని. 

a : 

Inscriptions by 

దీనిని న్రరమామిడి 

జ్ఞారిజనచా శ్లో చము. లేనేలేదు. 

AFR 

అశోశకాస్థ్రమీనృతము - ఇది హిందువుల వృతీనః 
WW) 

లలో నొకటి, దీనియుక్క ద్ర ప తిఫలము శోకభిభం'సము. చె (తృమాస 

శుక్షొప్ప్టుమి నాడు దీనిని జేయవలయును, ఇందలి ముఖ్యకార్య న నూదిన 

| మున మం (తోవూతమునేని యొనిమినియ శోకక లిక లతో ([సాడిన జలమును 

డ్రాగవలయ ను 

అశోక 6డు — ౧.  దశరథరాజురొబక్క అష్ట తథా 

నులలో నివా( డగు ఈ అకోపుం ' 3 డనువానికి నామాంతరము, " 

౨ దుఠ్యోధనపత్నీయాల ' డసరాజు, 

అభౌ్రామీ __ శచిత్వము. లేకపోవుట... ఈ శబ్దమునకు 

6 ఆశౌ-చము* అనురూపముకూడ( గలదు. " ఈశళబ్దయు సాధార ణము? 

నిప్పుడు వు త్ర్రైదులజన్న మువలన6 "గాని, ఎ మతా దులమరణమువలనం పిత్త 
గాని కల్టునట్టి * అశౌచను నకు నుపయోగించెదరు, దీనిని సాధారణ 
ముగ మనవోరు 6 నూతకము * ఈ చెల) యందురు, జన్మ మువలనం 

గల్లిన యకౌచమునకు * జాతాశెచ ముని మనవాగును 6 వృద్ధి” * యిని 

మరాటీవారును, 6 శభాకౌచ ? మని బంగాలీవారును అందురు, అకా 
చమునకు గుర్తులు రెండు, ఇతరులను తాయశుటకు వీలు లేకపోవుట, 

నిత్యనై మి_త్తికకర్మములను చేయుయోగ్యత 'లేక పోవుట, మృతాకాచ 

మునకు నీరెండులకు ణములును చెల్లును. కాని జాతా కౌచమునక 

మొదటిలకుణ. మంతా వ ర్లీంపదు. జూ తా శా-చమ్మ కలవా రితరులను 

తాంశకినందున నితరులు మెలపడరు, కానీ వారిబేత నితరు లా. 
యశౌ-దకాలనుందు భోజనము వేయరు; ఉభయాశౌొ-చకాలమనందును . 

సం ధ్యావందనముకూడం జేయుటకు: వీలు లేదు. తరములనుబట్టియు, 
ర_క్తసంబంధమును బట్టియు, ఆత్మ బంధుత్వమును బట్టియు, జాతి ని బట్టియు 
అశౌచకాలపరిమాణము మాటుచుండును, సాభారణముగ అకౌచము 

్రాహాణులకం బదీదినములం, త త్ర్రీయాలక పండ్కెండు దిశములు్య 

న్ు వై శ్యులక6 బదునె' నైదుదినములు" భూ ద్రులకప చెలదినయులు, "ఈ నియ 

మము జాతాకౌచమృశా కౌచములు శౌటిని గులించియు “చేడు తర 

ములవణంకును' చెల్లును, ఎనిమిదవతర ముననుం డి పదియవతరమువజకును 

అన్ని జాశులవారికిని “మూండుచినము లే, చతురశపురుష పర్యంతము 
పక్నీణి (యూడుపూ[టలు ), నమూలప్రురుహుని పీకు జ్టాపక మున్నంత 

వణకు నెక్క_దినము తరువాత. స్నానము మ్యాత్మము. దేళశకాలములను 
బట్టియు నీదిన ప సృమాణములు ' మాటుచుండును. న పుట్టినవెంట"నే 

ళ్ కతి చచ్చినచెంటశే “తెలిసిన యెడల. బూర్షిగ, ననంగాం ఖైనిఇెప్పం 

బడినన్నిదెనము"' లశౌె-చము పట్టవ'లెను: అట్లు గాక కొంత కాలముతేరు 

వాత నకొచ కాలమితిలోపలం లీని సినయెడల' మిగిలీన దినములకాలమనము 

పట్టవ లెను. - విబేశమునందు నశౌచఛో త్తర కాలమున. చెలిసినయెడల 

స్వపు త్య జననమునకు స్నానము, 

నురణమువార్త ర సంవత్సరములోపలం చెలి నెసేని మూడు దినములతో 

కుద్ధి, ఇట్టినియమ ములు పెక్కు_లు (ప చే ప,తిస స్మృృతియందును. ఇచ్చి యుం 
Er డును కాని, వాని నన్నిటిని. చూచుట దువ్ము_ర మని కొందటు పండి 



. “ఫూజ చేసికొందుకు.. అశౌచము కలవారిచేక మా 

సోడాలు 

తులు సంగ్రృహములను జేసియున్నారు. * అభినవవడకశీతి* యనునది 
యట్టి గృంథములలోే నొక్కటి్ట తెనుయపదేశయునందు నశొ-చమును 
గజేంచి సంశయము కలిగినప్పుడు దీని సనుసరింతురు. నిర్ణయసింధు, 

న్ని క వి 1 ల్సి థి 
ధర్మసింధు అన్నుగ్కం ధములుకూడం (ట్రైచూణముగం దీసికొందురు 

అకౌెచకాలమున్క తెల ప్ల నివ స్ర్ర్రయులను ధరింపవలెన్యూ చెప్పులు 
గొడుగు చేసికొానంహాడదు బొట్టు "పెట్టుకొనంగూడదు తీపి తిన 
గూడదు, , కీ శ్రీసంభోశాదు లుండేరాదు, 

ఉపనయనవి వాహాదికుభ కార్యములలో ( గంకణము కట్టుకొనిన 
_తరువాతను, యజ్ఞ యాగాదిక ములలో. దీక్ష వహీంచియున్న కాల 

మందును అకౌచము. వచ్చినయెడల దానిని పొటింపనక్క_బి లేదు. 
లింగాయతు లను కన్నడులును “ అశౌచములు * పొటింపరు, వారికి 
'నశె-చము వచ్చినను వారినిక్యకర ములు యథావిధిగ జరగుచుండును. 
ఆం ధ్ర దేశమందలి యారాథ్యు లను బ్రాహ్మణులు . కొంత వజకు నశ్తా 
చమపమయమున లింగాయ తులయాచారముే అనుసరింతురు, వీరికి 
నూతకము వచ్చినప్పుడును వీరు సంభ్యయా, శివవ్రూజయు చెప్పటివ'లెచే 

5 సాంనోపొంగముగ6 జేసాడరు. శ్రీల ముట్టయినను, నీళ్లొడినను శివ 

త్, మితరులు భోజ 
ణక 

నము చేయరు, 

జక యకౌచములో నింకొకియ కౌచము వచ్చుట 6 అశౌాచ 

సంకరము ? అని యినిపీంచుకొనును. 

ఇతర దేశములవారు జాతా కౌచమును పాటించుచున్నట్టు. కాన 
రాదు, మృతాక”చమునుమా క్ర క ము పాటించెదరు, వేలు వేజు దేశముల 
వారు సూతేక చిహ్నాములను. వేలు వేటు విధముగ భరించెడరు, ఇప్పుడు 
పాళ్ళాత్తు శ్రీలు అశచమును నూచిం చుటకై నల్ల గుడ్డయొకటి బుజము 

| నకం గట్టుకొందురు. ఫూర్వకాలపుయాహూదీ (Jews లలో నకౌచ 
కాలము ౭ దినము లుండెను, .కొందటు 30 దినములవజికును నూత 
కము పట్టుచుండిరి. అశౌ-చకాలమందు తలకు నూనె రాచుకొనుట్క 
చెప్పులు 'తొడుసకొనుట, స్నానము చేయుట లేదు. అందటును గలసి 
యొకచోట చేలా రాం బరుందురు, 

నూతకము. పట్టుచుండిరీ. వారి కిలా స్పార్థ్య ను లనువారు ౧౦ దినములు 
త్రమే శ్ హించిరి, అకౌె-చకాలమందు చెండు డ్రుకలు తీసీ 

పోయినచో నాతని (త్రున నొక సంవత్సరము సూతక్ష ము౦ డెను, 
పురు షులకుమాత్ర ము కాల మల్పము, సూతేక కాలమునందు? బురు 
వులు నల్ల బట్టలస, ్ రీ డ్రీలు తెల్ల బట్టలను కట్టుకొ దురు, 

"అ త్త క్ర దేశ నము నా మహాభారతమనుబట్టి చూడ నిది. 

భారతవర్ష నా దక్షిణదేశ మనియు (భీష్మః అధ్యా, 3౮ ఏ. బృహ 
. - తృంహితమతమున వాయవ్యదిక్కు_న. నుండు చేశ మనియు, కొందజి | 

. మతమున నిది. మధ్యదేశ మనియుం (విశ్వ. )డెలియుచున్న ది, ఈదేళ్ల ~~ చామము. పాతీనియొక్క్ల అహ్హైధ్యాయిలో నున్నది (ఈ. ౧౧౭ 3 J) 

గ్రీసుదేశవాస సులు కె 0 దినమలవజకు 

3 నల ల్ల బట్ట 
కపట వెలుపల? దిరుగువారు కారు. రోమ జేశమందు ప పతి: 

అళ్లకదేళము-అ శ్లీలము 
అక్కకు (డో పా ౧ ఒకద్రాహణుడ్కు జనకరాజుతో 

నుఖదుఃఖనివ్భ త్తినిగులేంచి మాటాడెను (మహోభార శాంతి అ. ౨౮. 

౨. (నూ,వం,. ) ఇమ్యాకుకులోత్సన్ను 6 

| డున్ము క లావపాదనామాంతేరము కలవాడును అగు మిత (త్రీసహరాజు 

యొక్క ఫు ప్కక్తుండు, ఇతనియుత్స త్తికథ యొట్లన, మిత్ర సహం నకు 
బ్రావాణీశాపమువలన్య థార్యాసమాగమమునకు వీలు లేనందున, 
నొతండు మదయంతి “యను తనభార్య యందు వనీస్టబుసి, చే గర్భము 

స్థాపింప(జేసెను, ఏజేంద్దయినను ఆగర్భ్శము వెలుపలికి రానందున 

అశృము(రాయి తో కడుపును కొట్టుకొని మదయంతి దానిని వెలు 
పలికి దీసెను, అందుచే నాఠేనికి అశృకం డన్న చే పేరు వచ్చెను 
(భాగ, డొ స్కాం, ౯ ఆఅ. ఇతడు వైదన్యప్రరమను స్థోపించెను, 

ఇతనిభార్య ఉత్తర, నారీకవచు౬ డను నామాంతరముగల మూలకు 
డీతేనిప్ప తు (డు. 

షష 
5. దురోధనప కీయు. డసరాజు, 

అభిమన్యునిచేః జచ్చెను ( (మహా భా,, ద్రోణ, అ, కిల్ఫా. 

అశ్లీలమ —_ “పెద్దమను ష్యులు మాటలాడందగని ప్రసంగ 

మును అక్టీ ల మందురు, ఇది మనయాలంకారికులచేం గావ్యదోవ ముగ 

చెంచయబడినది, “అర్లీ లము " కబ్దదోపుముగను, అర్థదోహు ముగనుగూడ య 

జెప్పంబడియున్నది. వ్రీణాకరమ్మ. జాసప్ఫాకరము, అమంగళకరము 

అని యియ్యది షూయయనిధములు (కా, చప, ౭, ద్రీడ యన(౫ 

సీస లజ్జ; జాగుప ప యన(గ రోత; అమంగళ మన నశుభ ము, 

కావునం కావ్యములు చదువునప్పుడు చదువువారికి, వినువారికి స స్ట గాని, 

లజ్ఞగాని కల్పునట్టిమాటలు, వర్షనములు కావ్యములో 6 జెప్పలహాడదు. 

అ కోంకపుట్రించు వర్త ర్ల నయులను, అళుభమును నూచించుమాటలను 
వాయంగూాడదు, సంస్కకలకణ గ్ర ౦థములలో నీమాడువిధముల (UU 

యశీ లమునకు నీ శ (శ్రీందియు దాహరణము లీయంబడి నవి! = 

(౧) ఓ రాజా! శృ తువినాళమునక నీయొద్ద గొప్ప “సాధ. 
నముి కలదు.) “సాధని శబ్దమునకు ఫురువలీంగ మని ' మాజర్థమ గలదు, 
కావున చీ డాకరము, 

(౨) “నుకుమారీ ! కవినాళీి మప డు నీ “వాయువు” మెల్ల లా 
నాటెనుల ఇందు 6 వాయు *. పదము ఊపిరి యన్న యర్ధమందు ' వాడీ 

నను దానికి (6 అపానవాయువు * అన్న మా జుర్భము కలదు గావున నిదె 

జాగు ప్న నుడాహరణము, 

@ మైవాక్యమనందే. “వినాకి పదము విరహార్థమనందు 

నుప పయోగింప(బడి నన దానికి “మరణి మను అర్థము: కలదు. _కావున 
సదె. -యమంగళవ్యంజకమ, 

నరసభూపాలీయమునందు దోవ. ములలో మూండువిధము ముల 
1 యీ లమునకు నీ కి (్రీందియుడాహరణ ' మీయయబడినదె, 



క, వసుదేవ క యూని”, గోపీ 

“విసరమహో పీనకుచి నవీనా శ్లేపో 

ల్ల సితుం డన గాళిందీ 

రస “విహారణి కరణనిత్య రసికుం డనగన్, (౮ ౧౯.) 

ఆర్థదోవ.ములలో నళ్లీ లమున కీ క్రీందియుడాహర మిచ్చి 

యాన్నా డు 
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కర మళీ లము పది ని 

సరగసాంగజగృహమా పద్భ్మసౌరభ మునయక్ 
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ఇందు * అంగజగ్భహ ” మనుపదమునకు బూతు అర్థము కలదు కావున 

లజ్ఞాకర మైనయర్టీ ల నూయెను, 

ఇట్లు బూతు అర్థ మిచ్చుపదములను మాజర్గనముందుళసాడ 

నాడుట లజ్ఞాకరమ్కు అక్లీలము అని లక్షణచేత్తలు చెప్పుచున్న దున, 

బూతుపదములను స్వార్ధమునంధె వాడుట తప్పని వేజుగం జెప్పవలెనా? 

అక్సీలమునకు నుదాహరణములు వలయు నన్న శ్రీ నాథుని 

వీథినాటకమునందును, 'కూచిమంది జగ్ధక వియొక్క చం ద్రశేఖావిలా 

సమునందును పెక్కు ఉదాసనారణములు దొరకC(గలవు. ఆంతరంగిక 

మైన, స్త్రీపురుష 

వర్షనములును అనీ లము, క్రింద. వచ్చును. 

6 ₹ "చిత్య శబ్దము. కింద జర్చీంపలబుడును,. 

"అళ్వఘోషందు -- గ ద్ధపండికుండు; కవి, ఇతండు 
6 బుద్ధచర్శి తృ * మను సంస్కృతే కావ్యము ప్రా వొసెను, ఈ కావ్యమును 

తిరుపతి వేంకశేశ్వరకవులు తెనిణించిరి ; సరస్వతీ ప త్రికోధిపతులు 

కైక క, ౧-వ శతాబ్టమనం దుండెననియు నందురు, ఈకళండు సాశేత 

శ్రరనీవాసీ, మొదట ' శ్రావాణుండు, పట్టుదల గలవాండు, పండితుండు, 

పూరక్షయశీస్కు6 డను నొద్దపండీకునితో వాదము వేసి, 

ఎన్నియో (గ్ర ంథక్షులను చ్తాసె డొ 

బ్రాయంబడీన దని యనియెదరు. ఇందు జూతి భేదము ఖండింప(బడినది. 

కాబూలుటేశపురా డైన కాత్యాయనీవుత్రు డనువాం డీకనిని పిలి 
పంచుకొని * అభిధము* మను సంహీతపె “మహోవిభావి యను 

- భామ్యము వ్రాయుటలో. నతని సాయమును దీనికొ నియెనయట,. ఈత 

నిచే రచింపండిన వన్న స గ్రంథములు -పక్కులు కలవు, కొని 

అన్నియు నీకని వని చెప్పుటకు వీలు లేదు, - 

న. 0 చైమిశారణ్యు మందలి భార 

. వర్షీ యతీర్ణము, " : 

సె నికు లందజును, 

సంభోగం బును ్రుశాజుగప్ఫాకరంబు గనుక నట్టి కాలా 'నీతండు ఖిన్ను.డె యుద్ధము ననుండి తిరిగి వెళ్ల క్ల జొచ్చేను 

ఇందునుగుటించి అధికము. 

సర్వళూన్య 

నున్న క సిద్ధాంతమునందు నమ్మకము పుట్టినవోలడె. చొద్దులే యామళా | 

_ భీవృద్ధికి హేటలీప ట్రణమునందు "నెక్కుడు,. ప్రయత్నములను జేసెను, | 
పడి నతరువాత దురోర్షభనునకు నుపబేశించిను, కాని 

సెను. వ్యజృనూచికోపనిన. త్రితనిచేతనే | ౬/ ద్రోణులు పడపోయి ఖీ! నట దళం చన 
' యతడు వినలేదు (కొర: అః రారా). 

నప్పు డొకస్రడ్లగూజ వచ్చి చెట్టుమోందిసాయటెలో ని 

ఫోకా౭ 

౨. గంగయొడ్డున గాన్యకుబ్దసమిప 

మందలి క్షేత్రము, ఇచ్చటనే బుచీకునకు గాధినిమి త్తము వరుణుడు 

౧౩౦౦౦ గసజ్ఞము లీచ్చెను (మహోభా వన్య అ, ౯౫౩, 3 $ అ, ౧౧౬ 

౨౭), 

అశ్వత్థామ ౧. ఛరజ్వాజునిపు క్ర్రులడైన చ్రోణా 

ఇవార్యునకు కర ద్యదృహిక న్య యైన 'కృపీయనునా మెయందుం. బుట్టిన 

కుమారుడు, ఈళతండు పుట్టినప్పు గుణై, కృ్మవాళ్యయువలె శబ్దము 

చేసినందున ఈతనికి * అశ్వళ్ణామ ] యన్న పేగు వచ్చెను, కామ 

శో భములయంశేమున నీతండు “జని ంచెనయట. ఈతండు వేదవేదాంగ 

పారగుండె సరహస్యధనుక్వేదమును తం డ్రియొద్ద నేర్చెను, . ఈతండు 

మిక్కిలి కోపము కలవాండు, స్వాఖావికముగ దుర్రార్హ 

ప్రవృత్తి లేదు కాని మజీయొకండు చూపిన జెడుమార్లమునం 

బోవును, తండ్రియందు గౌరవమును ఆత గౌరవమును మెండు, 

భారతయుద్ధమనం దం డితో పాటు దుక్యోననపతృ మున యుద్ధము 

చేసెను, భృీక్టద్యుమ్ను య తనతం డిని అన్యాయముగం జంపినాం 

అవివేకి, 

డన్న కోపముచేత సీత (డు పదునైదవనాలడు పాండవబలముమో6ద 

నారాయణా స్ర్రము చేసెను. కాని కృష్ణు నిసలహో నసరించి. పొండోవ 

రభంబులు దిగినందున నాయ సము వ్యర్థము 

అప్పుడు పె జేదవ్యా సుం "“డెదురు కాల్, 6నాయ్యస్
ర ప్ర్రంబు వృథ యయ్యెు. 

కారణం చేని యని యడుగ వ్యాసుండు నరనారాయణుల నుహీను 

చెప్పి “మీరు ముససరును తో"లిజన్మ ంబున శివుని. బూజించినవాళే, . 

అయినను నీవు శివుని విగ్రవాము చేని ఫూజించితివి;ి వారు శివుని 

లింగాధిస్థానారాఢుం జేసి - కొల్చీరి. 

“'యర్శ్మయ లాధిరచుకంక. ననేకగుణంబు లెకు)_డు గావున 
పృకటించిరి. ఈతండు కనిమ్మచక్ర, కకర్తితో సను కాలపు? డనియు, “యర్చయం, దారాధించుకం గ్ా వ్రు 

_ లీంగంబునందు. లూజించుట 

లింగార్బనపరు లగువారల నర్చారాధకుండ వగు నీకు నెట్లు జయింప 

వచ్చును ? సోమో పూర్వ జన్మ ంబులయర్చ నం బుల ఫలంబులు దార 

తమ్యంబులతో ననుభవింపవలటే యని చెప్పెను (మహాభా ద్రో 

అ, ౨౦౧) ( ఆంధ్రమహాఖారతము.; ద్రోణ ఆ. ౫), సడి. 

నూని పాండవులతో సంధి. 'శేసీకొనవలయు నని యీతండు సేన 

భారత యుద్ధము పూర్తీ ర్రియె దుకో|ోధనుండు. శ తొడలు విటి? 

యుద్ధభూమిలో బ కియునృ పుడు రాత్రి యీతే(డును, కృప 

కృతవర్శ లును . అతనియొద్దకు బోయిరి. ఈతని యుప దేశముచేత 

| దుర్యోధను. డీతనికి చీనాధిపత్యము కట్టి పాండవ పొంచాలుర? 

._ జంపి రమ్మని పంపెను. నారు మూస్రరును ఆరాత్రి, రని హేయ 

వలయు నని. యాలోచించుచు నొకవటవృషమ్మ క్రీ క్రంద బరుండిది, 

కృపకృతవర్శలు నిద్రపోయిరి. అశ్వ శ్ఞామమ్మాత్సము మేల్క.నియుండే 

(్రించుచున్న 



. జంపి, 

కారా 

కాకులను జం పెను. అది చూచి తానును అట్టు, రాత్రివేళ పాండవ 
శిబిరయులో నందటును ని, ద్రించియుందురు కావున, ఫరికిని చెలియ 
రండ. నెల్లి యందణను జంపవలె నని. నిశ్చయించుకో ని, కృపక్ళత. 
వర్త ల తేపి వారికీ. దనయుద్దే శమును చెల్ప్సెను, కాని వారు సమ్మతింప 
కర. అందుమో 6డ6 చా నాక్కల్తే వెళ్ళుబకు సిద్ధప పడ వారును 

విధి లేళ ఆతనిని ఇంబకించిరి.. అశ్వన్ఞైమ శిబిర ద్వార ముసొద్దకుం 
బోలా నాతని క-చ్చట నోకదివ్యపు పుుషుండు కాన్సించెను. ఆతని 

నళ్వజ్ఞాను బాణములు వేయ నవి యాతనిలో మాయ మెపోయెను. 

శుద. కతయు. రద్రు6 డని 'తెలీస్కొని ప్రాన్థింపలాం 

అశ్వ ళ్టామ కొకఖడ్గ మిచ్చి లోనికి జొరనిచ్చెను:. కృపకృతవర్కలు 
లోప ఫరినుండి వచ్చువారి నడ్డగించుట కై డ్యారముకడ నిల్బియుండిరి 
'లోపలీకిం బోయి తనతం డి డికి దో దోసామయైనధృష్ట్రద్యుమ్నుని "మొదట? 

అయిదుుసతు ఉపహంచిప్పలను, శిబిరములో ని మిషలినవారి 
_నందజన్వు గుత్రి ములను ఏనులసలను ఒక్కప్రా పాణి లేకుండ 'సంహరీం 

చెను, తప్పించుకొని వచ్చినవారిని ద్యారముకడ ' కృపకృత వర్మ లు 

జ్ర (చ్రైసన్నుుల్నడె 

చంపిరి, పం-చపొండవులంను, కృష్ణ సాత్యకులునుమా త్రీ, మానా త్రి 

 యాశిబిరమునందు "లేక మజీయొకళిబిర మునందు న్ని ద్రించినందున 
చ్రతికిరి, అశ్వళ్ణామ ఈవార్త దుర్యోధనునికి చెలిపి 'యరశ్యాయు 

లోనికి బోయెను (మహాభ్యా సౌప్తిక అ, ౯). 

తనకరనూరులను రాత్రి _అశ్వస్థామ శంపినాల డని తెలీస్ 

చప వదె మిగుల దుఃఖభింపణా, ఫీమార్టునులు తటుముకొని పోయి, 

అశ్వేశ్ఞాశును పట్టుకొని "షె పెడెటెక్క_లం “జ రథముమోందం బెట్టుకొని 

ద్రౌపది యొద్దకల = చెచ్చిరి. కాని ఫ్రాహ్మణుం డనియు, పవవ క్ర 

డనియు దయతలంచి కృష్ణుండు ద్రౌ, జౌ సది వల దన్నందున అకని పాణ 
Oy 

ములు తీయుట మాన్ని అర్జును చోతనిశిరన్ళువైన పుట్టి నప్పటినుం 

డొంయు నున్నదివ్యమణిని స్తన సిక్రొని శివిరముననుండి వెడలలొ ప్పైను, 

_ఆయగారవమున కై మిక్కిలి కోపించి జగత్తు అపాండవ మగంగాక 

యని యాతండు ట్రవ్మాశిరోనామక్యాస్ర్రయను టబ్రైయోగించిన నది 

యం. క్రరగర్భమందలిపరీ మత్తును. బాధింపలాం గృష్ణొంు తన ప స్కభావ 

ముచే వానిని రక్షీంచెను (మహాధ్లాు సౌప్తిక అ, ౧3; గు. న? 

| చేయనట్టి యజ్ఞవి శేహము.. ఈయజ్ఞయనం దశ్వముమా 

అరణ్యములున్యు . గ్రామ్యుములును అగు "పశువు లనేకములు చంపలుడు 
. చున్నవి, ఈయశ్వ మేధమును సార్వ భౌము( డగునట్టిరా జాచరించుట 

నావంటిబలవంతునకుం. దగును, శా కి) ముని 'మడిగను. అంతే6 గృమ్హం . కథికా గుచున్నాండు రాజు అశ్వ మేధయాగమును సలుపుచు 
| : న చ ఇడ £ i వ 

మః నచ్చట నునిచి తీసికొని "సా మని “ఇప్పణా నతండు | ఉప దవభృథస్నానము చేయునంత వజకు నధ్వర్యుంజే రా జను, 

అశ్వ. ౬౯ ౨౫), 

ఈతనికి దాను మిక్కి లీిబలవంతుండ నని ౬ రెక్క కడు సర్వము, 

ఒకసారి కృష్ణుని యొద్దకు 6 బోయి 6 ఈచ క్ర, కము నీకు. శోభింపదు, 

డాచృక్క 
దాని చె త్తనై నను లేక గర్వభ్గంగము కలిగి వెడలిపోయెను. 

ఇతడు చిరంజీవి, ఇప్పుడును ఉన్న వా(డు, మరల ద్వాపర 

న యుగము. వచ్చునప్పు డీతండు వాసు డగును, ఎనిమిదవ సావర్ణి 

: సన్యంరరరునంద నీ నీతండు సప్తర్షులలో నొక్క. డను (చూడుడు: 1. 

అ. 

"లలో నొోకండు, 

వర్మ యనురాజుయొక్క_ ప 
యేనులన వదునై దవదినమున భారత యాద్ధయునందు ఫీమునిచేం జన్చెను, 

౨, అ క్రూరు( డన్న యాదవునికమారు 

ప్, మాలన దేళాధీకు డైన యింది, 

ప్రఖ్యాతి జెందిన యేనులుశే పేరు, ఈ 

“ అశ్వేతామా హతః సరో చా 'సంబీకో వా” యని ధర్మ రాజు 

దో ద్రో ఇవధార్డ ర్భ ముసక్యమాడినది యోగ జము యొక్క... చావునుసుణీంచియే. 

అ శన సతి — ౧. మృదృదేశప్రురాజు, సావి తికి దండ్రి. 

౨, శేకయదేశపస్రురాజు, ఈతనికి యుధా 

జిత్తు అను కుమాక ండును, కె శేయి యనుకన్య యు నుండిరి. ఈక శ 
యిదే దశరథ రాజు భార్య. ఈత ని భార్య యనంగ కై శేయిళల్లి 

మిక్కిలి సాహనీకురాలు. పకులభౌవ నెటింగిన అశ్వపతి యొకదిన 
మున కొన్ని పయలభాహణములను విని నవ్వంగ నాతనిభార్య * మీరేల 
నన్వెదరు వెస్వం 3) "డని పట్టుప ట్రైను. “ పత్షులభా యవ చెప్పినయెడల 

చేను చత్తు” నని యాతండు ప్రత్యు శ్ర తర మోయ నామె *మోిరు 
| చచ్చినను స సర్కే' చెప్పక. తప్ప దనెను, అంత ఛాజాు నకు గోపమువచ్చి 

యా మెను ఇంటినుండి వెడలంా శ్ట్రైను (వా, రా, అమో, స, 3X) 

అశ్వ మేధకు (డు (సో. వం) పురుకులోత్పన్న 
సప హ స్రానీకరాజు నకు బ్యుత్తుయ). అనీమకృళ్ణునకు ౬. దం డి 

1 ఇతడు యాధిప్టిర వంశపు. ఈతడు ౮౧ సంవత్సరములు 
రాజ్యము చేశాను, అప్పటికి. గలియుగవర్ష ంబులు 639౧ అనంగా 

| శీ పూ, ౨౬౭౧ అని పౌరాణికమకము, ఇందు వేయి తగ్గించిన 
యెడల సరాసరికాలము వచ్చు నని ఆధునికులముతము, 

అశ్వ నే థపు రి అజా  వూర్వదకార్ష దేశమునకు ౬ దూర్చున 

. నున్న నగరి. పాండవుల కాలమున నిచ్చట రోచనుంతు( డన్న రాజు 
రాజ్యము చేయాచుం డేను (నుహాథా, 9 సభా అ, రల). 

అశ్వమేధము - జాను అశ్వమును. ప్ర వృధానముగ ' గృహించి 

త్రమే కాక 

శ (శ్రేనణమ్మాత్రము చేతనే పుణ్యస్థలములని తలంపయిడునట్టి కురు 
కేత త్రము. వారణాసి చన నై మిశారణ్యము' మున్నగు ప్రణ్యస్థలములందు 
యష్థామంటప మును నిర్మించి, అశ్వే మేధసంకోల్పము నొనర్జోవలయును, 

యాగారంభము :. చెత త్రీశుద్దవూరి మయందు సాం ల్స్ హి 
యనెడి ఇష్టిని సలుపవలయును. ఆ  యమూవాస్యయందు. సుజ్ఞానీ 



అ శ్వ మేధము 

స్టీయు . వైళశాఖపూర్ణ్జిమయందు. ప్రాజాపత్యపశ్వాలంభమును. కల్ప 
నూత్రములందు6 జెప్పండినవిధముగా ఆచరింపవలయును, అశ్వ మేధ 

యిజ్ఞైమునిమి_త్తేము పిలువయుడు బుత్విక్కు_లను దీమొంతమువజకు “నీను 
గులపయి నెక్కి.౦చియో గుజముల పై పె నెక్కించియో. గాౌరవపూర్వక 

ముగ పిలుచుకొని రావలయును. యజమానుడు చేవయజనము ను (ప్ర చే 
శించీ శేశళ్ళ థు శ్రువులనప నాదినియమ సమిన్వితు( డయి ఉపవసి ంద్ ఆ 
ర్ి, యంతయు మేలా్క్కాని ముం డవల యును, పార్శ గమునందున్న 

వార లారా త్రి యంతయు: విసోదకరము లగు  నానాొవిధకథలను 

చెప్పుచు మేల్కొని యుండవలయును, మబజునాం. డగ్నిహోత్త 

వముయినపిదహ వర ర వనములు (నానలో పట్టిన ఉదకములు $ కూప్య 

ములు (చావినీరు )9 స్థావరములు ('చెజువ్రనీరు ) వహంతులు (నదీ 
జలములు ) అసజలములీ చేత చశుళ్ళరావ మగ బృహూదనమును వండి 

సల్షురు మహర్షి ృజులకు పెట్టవల యును, వారకి నాలుగువేల సువర్ష 

నివ్క_ములన్కు 'నాల్లు అళ్వములను దక్నీణగా నొసంగవలయును, 

అశ్వ'మేధీ యా క్వేమ ను స్నా చార్థము జలాశీయమునకు త్రీసీకొ ని 
పోవునప్పుడు యజమా నునియొక్క_ మేన త్త కొడుకు అశ్వమునకు ముందు 
గాను పినతల్లీ కొడుకు గజ్జమునకు వెనుకను నడచిపోవలయును, 

౧. నూర్డురు రాజపు త్తులతోడ నధ్వర్యండు ప్ర్యాశయందు 
పళ్ళ్చిమాభిముఖు6 డయి నిలువంబడి “ ఈసార్వభౌము6 re పవి తో 

ముతో యాగము నొనర్చి శత్రువుల జయించులగాక ) అని ప్రోక్షీంచును, 

౨, రాజ్యము లేని క శ్రీయులగు కూరులు నూర్చురతోడ Cr 

దక్న్షీణదిళీయందు ఊ శ్రరాలిమఘండయి నిలువంబడి 6 ఈసార్వభాము( 

. డీపవిశ్రాశ్వముతో యాగము నొనర్చి యితరుల క జేయు డగుంాకి 
అని పోమీంచును, 

3. నూర్జురు నూత శ్రామణులతోడ సోత్ర పళ్చిమిశయందు 
ప్రాగఖేముఖు€ డయి నిలువం పడి ఈ సార్యభౌ ము డీ పవి తో 

యో యాగము నొనర్చి అనేకములగు నోవులు, అశ్వములు, ఏను 

గులు మేకలు కలిగియున్న వారును బహువిధ వ్రీ హి యవమూవతిలాది 
ధాన్యములు గలిగియున్నవారునుు బంగారు కలిగియున్న వారును నేవ 

కులు కలిగియున్న వారును ధనము ఫష్టికలిగయున్న వారన గు శ్రుజల 
కధ్ధిపతి యగు౭గాక ? అని ప్రోషీంచును. 

రో, నూర్లురు నూత త్రానజీవు త్ర లతోడ ఉద్దాత ఉ జ తరపు 
దిశయందు: దక్షీ ణా భిముఖు డయి నిలువంబడి ఈ ఈసార్వ భౌము( డీ 

పవి ఎత్రౌశ్వముతో యాగము నొనర్చి సంపూర్ల మయిన. ఆయుసు స్సు 
గలవా. డసలాక” అని ప్రోమీంచును, తరువాత కల్పనూ త్రో కము 

లగు హోమములు మన్న సీనవీ చేసి గుజ్జమును. _విడువవలయూును. ఆ 
గుట్టు మను సంర కీంచుటకుంగాను' దానిచెంట ౧, రాజ్యారు లగు: రాజ 

పుత్రులు ౧౦౦ గురును, ౨, కత్రి క్రుమారకులు ౧౦౦ గురును, 

3 వై క్యకుమారకులు ౧౦౦ గురును, ౮. సెనికు లగు కూదృకుమార 

క్పలు ౧౦౦ గురును వెలు శ్రేము రోంంల మంది. బయలుచెడలకరీయును. 

ఫీ 

ఆ యశ్వమును సాయంకాలమునందు రథకారునిగృహమునం ' దుంచి 
దాొనిపొదములందు ధృతిహా హోమములను సలంపవలయును. 

ఈ వికముగా ఆశ్వ మేధీయాశ్వ మశ్వపాలకు లస రాజు 

_పుత్తైదులు 'ఈ00 లమందిచేత సంరక్న్షీంపంబడుచు న్వేచ్ళగా జక 

సంవత్సర కాలము తిభుగవలయూును, ఈ సంవత్సర కాలము 'చేవయ జన 

మునందు (ప్రతినిత్యము ౧ ప్రాత ఃకాలమునందు అషాక పాలసమనిష్టతే 

మళ సావి త్రేష్టిన్సి ౨, మధ్యాహ్న కాలమునందు ఏీకాదశకపాలసమ 
న్వితమగు ప్రసవితృసవితృ చేవ తాకమగ్గు ఇష్టిని, ౨, అపరాస్ష్హ కాలము 

నందు ద్వాదళక పాలసమన్వితమగు ఆసవితృ సవితృ దేవ తాకమస ఇష్టిని 

బుత్విజు లాచరించుచుందురు, సాయంకాలమునం చాహవనీయాన్ని 
యందు భృతిహోమ ముల నాచరిం చుచుందురు. 

ఇప్టి కాలమునందు పగలు బ్రాహణుండును, 

క్ష శ్రి యుండును వీణా గానము నొన రురు, 
వ 

రా త్కియందు 

“ఓ మహాప్రభూ! నీ వీవిధముగా గోభూహీరణ్యాది దానముల 
నొసంగుచు రాజనూయాదెమపో క శ్రూశువుల నాచరించుచు వడ డ్రసో 

వీత ముగ బ్రాహ్మణుల కన్నము చట్టింవిగకా!' యని శ్రావణ 

సలుపు గానముయొక్క_ భావము, 

“ఓ నుహాప ప్రభూ! నీవు దృథుభగీరథాినృప ప్రంగవులవ లె 
శత్రువుల జయించినపాండ వయి గొప్పగొప్ప శూర పుంగవులతోడ 

పాాడి వారిని సంహరిం చినాండవు గదా” యని. కత్తి యుండు. 

సల్టుపు గానముయొక్క_ ఫావము, 

ఈవిధముగా. గాన మొనర్చి నయిరువురకు నిన్నూరు నోవులం 
బండియందు కట్టివేసి న రండు ఎద్దులును దానము నొసంగవలయును. 

అశ్వ మేధీయాశ్వేము దేశ సంచారము * చేయునపుడు దేవయజ 

నమునందు బుత్విజాల్కు యజనూను(డును కలసి ఇటు లాచరీంచుచుం 

దురు. మటుసటి. సంవత్సరము వై కాఖబహుళ అమావాస్యయందు 

దీక్షణీయేప్టి సలీపినతరువాత నశ్వ మేధదీకు మూండుదినములు ' 'జరగును, 

అశ్వ మేధయాగమునం దెరువదియొక్క_ అరళ్నుల (మారల) 
(పృమాణముగల చెరు నదియ క్క యూాపము లుండును. _ అశ్వమేధ 

యాగమునందు. ప్రధా నపళువు అశ్వ (స సంఘ ) మయినను ఆరణ్యము 

లును శ్రామ్యుములును, జల చరములును, సర్పములున్సు పములున 

అగపశువులు యూసపములకు ౫[౧౯ బంధింప(బడును, పర్యన్ని కరణ 

మయినపిదప 

పనము (చంపుట ) -ఇకరపశుసంజ్ఞ పనము మున్న గునవియు పండిన 

ములును అగ్నిష్టోనుయు జరగును (అన్నిష్టోమ మనంగా. సోమలతను 

తెచ్చి అభిపువ మొనర్చి ఆయా దేవతల కొసంగి యజమానుండు. బుత్వి 

జాలతో. కలసి సోనుపాన మొనర్చుట ). హోతయుు బ్రహ్మయు 
ట్రవిభేద్యసంభామణ మొన రురు (౮ బ్రహ్మో ద్య మనంగా 'తధ్యాక, 

విసయకమనగు ప్రుశ్నేప్రతివచనము ). పీదప పృథానబుతిక్కు._ లం 

ఆరణ్య పశువులను వదలివేయుదురు. పిదప అశ్వసంజ్ఞ్వ 

re 



" దక్షీణగా నొ 

ఎఛవ్యును. చూడనగును. తే త్తిరీయసంహిత 

౬౦6. 

రాజపత్సులతోడ ప పశ్నేద్ర, ప తివచనరూప పసం భౌామణ మొన రురు! 

తరువాతే పశ్వావయవిసళోమాదికము సలుపంబడును, 

మూండవనాండు అవభృథస్నానము, ఈ యవభృథస్నాన 

సమయమునందు బృ్రహ్మవా త్యాదిమహో పాత కముల చనాచరించినవాండెవ6 

డేని వచ్చి చ్చ నిట్టి పాతకము నాచరించితి నని. ప్రకాశ మొనర్చి 

ఆ యవభ్యథస్నా నసమయమునందు తాను. స్నాన మొనర్చు నెడల 

 తత్సాపవిమక్రుం డగును, 

బుత్విజాలకు రా జగివజకు జయించియున్న భూమి నంతయు 

సంగుటయేకాక రాజపత్ను లను సైతము వారికి దవమీణగా 

నెసంసను, చారు మరల రాజపత్నులను రాజున కొసంగి తత్ ప్ర 

త్యామ్మాయముగ కొొంతధనమును రాజుదస్టజ గ హిం చెదరు, 
గు 

దిగ్విజయ మొనర్ప్చినట్టిక్షు డ్ర్రీతోశీ యఫు ఫుంగవులు సకలవిధపాపసం 

వారక మగు సీయశ్వ మేనయాగము నొన ర్హురు,. ఇది మహ్మోక్క తువు, 

ఈ యాగమానుగుజీంచి వెప్పునపుడు మహాభిపేక మనియు అచ్చ | 
టచ్చట ప్రి శు తులందు ఇెప్పయిడి యున్నది, 

౨ ఇట్టి మహా క క్రతువు నొనర్చినట్టియు,. క్రతు మాహా తను 
ఇెతీంసినట్టీయు పుజ్యాత్యలనామములు వతశేయ 2 శ్రాహ్గణమునం దీవిధ. 

ముగ జెప్పయిడియున్ని : ౧. పరీవ్షీన. నృహారాజు ఫ్య ప్ర్రయస జన మే 

జయాండు; ౨ నునుపు శ్ర డగు ఛా ర్యాకుండు; 5, సా త్రాజిత్తుం 

జస శతానీకుడు? ర ఆంబవ్ల్యు(డు; ఎ ఉగ్గ సేనునిపు క్రుంగ 

యుధాం'శే షి? క భువనుం డనువాని పు డగ విశ్వకర$ 2. 

పిజవనుని వుత్ర్రుయ డగు సుదాసు(డు? రొ అవీమ్తునిపు క్త (డగు మరు 

త్తుండు; లొ అంగభూపొలుండు; ౧౦, దువ్యుంతునిపు త్ర “డగ భర 

; తుండు; ౧౧. పాంచా లభూ పాలు డథదుర్తుఖు(డు ౧౨. - జనంతేపుని 

ఫు తు౭€ డగు ఆరాతి. . 
' కనా. 
2 వీరలేకాక శ్రీను ద్రామాయణమునందు. ౧. దశరథ భూపా 
లంండు, ౨. దశరథభూపాలుని ప్రపీ తామహుండగు దిలీపుండు, . 3, 

శ్ర రామచంద్రు దు(డును 'రి, శ్రీ మహాభారత యుద్ధానంకరము, యుధిఫ్టీ, 

రుడున్కు ౫, మాలవికాగ్నిమిత్రృమునందు, వుజ్యమి త్రుడును అశ్వ 

మేధయాగము నొనర్బినటులు చెప్పణబడీయున్న ది. _ 

| అశ్వ మేధయాగీయప పశువుల సంఖ్యావివయ మయి వత్తి | 

రీయళాఖయం దోకవిధముగను,_ వాజస చేయళశాఖయం దొకచిధముగను . 
— 

అశ్వ రేవంత వురము -_ అళ్వ సేనుడు 

గలడు... వైత్తికీయకాఖా కల్పన్యూత్ర మస ఆపస్తంబగ్రైతనూత్రుమ 
యొక్క అశ్వ మేధ భౌగమునకు భా హ్యాదిక ము లభిం పనందువలన 

ఇం దెచ్చిన పశుసంఖ్య భట్టభి స్మర ఫె వ్యవాక్యము ననుసరించి 

డి ఇయ్యంబడిన దని గ్రృహించునది]. 

_ ఈయశ్వ మేధవిమయమును బోధించు గం థసముదాయము వ 

౧. సంహితలు ' .. 

తే త్రిరీయసంహీత, క, ౧ ౧౧-౨౦; ౭,౨ ౧౧-౨౦; 

౭ 3, ౧౧-౨౦; ౭, 6ి, ౧౨-౨౨; €9 ౫ ౧౧-౨5; 2 ౭3 

౧౧-౨౬; ౧, రీ; 5౫-3౬; ర, ర ౧౨ ఈర, ౬ ౬-౯ ర్క ౭8 

౧౫; Ue Ye ౧౧-౨౪; Na ౬ ౧౧-౨౨ 3 U3 

౨ ౧౧-౧౨; ౫, ౩3,౧౨; ఎక్క ౧౨౩; 4 235 ౨౫; వాజిస 

చేయసంహీత్మ ౨౩ -వ' అధ్యాయము, 

ఎం౧౧౧; 

౨ బహాణములు : ద్రైబ్మాణ ™ 
జర ఆలో త | తె త్తిరీయ బ్రాహ్మణము మూడవ అస్ట్రకము, ర్యా౯ా పృళ్నలు; 

శతపథ ట్రాహణమా, 9 ౧౩౩ ౧-౫3 ఐతరేయ బృాహణముు ౭. ౨౧. 

: ఆప స్థంపశ్రాతనూత్ర తమ్ము ౨౦వ ప ప్రశ్నీము. కాత్యాయన 

శ్రాతనూ త్రయ, (సృశ్నృము ; ఆశ్వలాయన శ్రాతనూత్ర తము 

కాం ఖ్యాయన (శ్రైరీనూ త్రము ౧౬ వ 

ప ప్రశ్నమ. ఇతరగ్ర్రైకనూ త్ర త,ములందును గలదు, 

.దళరథుండు. చేసినయశ్వ మేధము వాల్మీకి రామాయణము చాల 

కాండమునందును, శ్రీ రాముని యళ్వ చేధము G _క్రరకాండములోన్ము 

జై మినియక్వ సేధపర్వమందును, ధర్మజు నియక్వీ"మేధము మహాభారత 

మున అశ్వ మేధపర్వమునందున్కు డై మిని యశ్వ మేధపర్వమందును 

సవ స్టర ముగ వర్ణి ంప(బడినది. 

వ 

౧౦- ౬-వ ప్రృశ్నేము ; 

(క నూ, ) 

| “అశ్వ శేన ంతపు రము -- చిత్తూరుజిల్లా తిరు త్తనీ 

తొలూకాయందలి లి జమాకాచారీ గ్రామము: ఇచటి జనసంఖ్య ౧౮౮ 

(౧౯3౧) 

అర్జునుండు . ఖాండ డవవనమును గాళ్చీనప్పుడు వు కల్లీతో నం 
దుండెను, వీ డప్పుడు బోలు డసటచేం దల్లీ వీనిని నోటం గణిచుకొోని 

1 వాజసవేయసంహీతయా చానిపె నుహీధరాదులు చా స్న ఛావ్యమన, శె _త్తిరీయమును . దానిపై సాయణోచార్యులు త్రాసీన 
భాన్యమను బట్టి చూడగా గుజ్జము. "చంపయుడినతరువాత, సార్వభౌముని పట్ట పట్రమపహొషీ, 'యీసజ్జమునొద్ద శయనించి క్రీడ. సల్పవ లెను. 
ప్రధానబుత్విజులు. యజమానుని. “పత్నులతో బూతు ప్ర 

| ఓలుగ్వోడారిభావ్యే భూమిక”). 

. _ కిలో 
నంట 2 - ' 

oN న ౯ మ నతి . న. . 
ii UD , ne ల ॥ 4 oe 

ప్రసంగములు చేయవలెను. (వాజసచేయసంహీత, న్ వ అధ్యాయవపమిందిమహీధర 
. లి ౭-వ కాసకమమాలి సాయణభావ్యము చూడనగును ), కాని వేదముయొక్క_ యీ భాగము 
నకు. “'ఈయళ్లీ లార్థముచేయుట కప్పనియ, 'డానీకి ముంచియర్థము 'వటోకటి యున్న దనియు. దయాసందసర రస్వతిభావము (మారుత 

యు నం). 



పాటీపోవ యత్నింపంగా. నర్జునుండు వీనితల్లీ ని తెగనటీకెను, వీండు | 
మాత్ర. మెట్లో తప్పించుకొని ఆకసిచేం గర్జునియొద్దపయోయి యాకని 
బాణమున నుం డెను, ఫారతయుద్ధంబునం జివరదినమున' గర్జుండు ఈ 

బాణమును ప్కయోగింపC గృష్టు(డు రథమును భూమిలోనికి నొ_తైను, 

అందుచే నాబాణము అర్హునునికంఠమునకు6 దగులుటకు బదులు కిరీటము 

నకు దగిలి దానిని భస్మ ము చేసెను (ఆంధ్యమహా భౌ, కర్ణ అ, 3). 

= ౨ సత్య భామకు. . గృప్పునివలన6 
బుట్టిన వుక్రుండు, మహారథుండుః 

అ శా యు శె దము  — గుజ్తముల యాయావునుగుణిం 

చియు, రోగ చికి త్సాదులనుగూర్చి యు చెలుస్ర శ్యాస్త్రయు, మొదట 
శాలిహో శత్రు ండు తనకుమారుడగు సు శు తునకు దీని నుప దేశించెను. 
అటు పి నీవద్యను జయదత్తుండు సంపౌదిం చెను. గర్భబుషి మున్నగు 

వారు  అశ్వాయక్వేదను రచించిరి, 

“యందలి శ్రావము, జనసంఖ్య ౧ ౧౦౧౯ (౧౯ ౧). 

అశ్విని — ౨౭ నక్క, త్రృములలోను మొదటిది, ఇందు 

మూండునక్ష తము లుండును, ఇవి మూండును గజ్జపుమూతివ లెం గాన 
వచ్చుటచే దీని కీపేరు వచ్చెను, 

_అశ్వినీపమారదత్తు _ వంగ దేశీయ మహాపురుష 

లలో నొకండు, బాబు. వ జమోహనదత్తుకుమారుండు, ఆశ్వినీసమార (UU 
దత్తు ౧౮౫|౬-వ సంవతృరమున్క జనవరి ౨౬-వ తేదీని వంగరాస్ర 

మునందలీ “టేకర్ గంజి జిల్లాయందలి పట్వకాలీ ' యను గ్రానుమున 
జని ంచెను, 

అశ్వినీససూరదక్తు పదుమూండేండ్ల వయసు స్ఫుననే. ౧౮౬౯ా-వ 

_యేంట ప్రవేశపరీక్షుయం దుత్తీర్దం దయ్యెను. కాని విద్యాశాఖవారి 
నియమముల ననుసరించి యీ వయస ౧౬ ఏం డ్డుండిననే కాని | 

బాలదు, అయినను దీని నెట్లో క కప్పిపుచ్చి, "పెద్దలు ఎఫ్, ఏ. వజకు 

నికనిచదువు సాగించిరి, ఈపరీ కయందుళహాడ "నితండ ౧౮౭౨ లో 
నుత్తీర్ణ త నంచెను. . కాని యటు సెని తన వయసునకు సంబంధించిన 
రహస్య మతనికి 6 చెలీసినది, అతనికి నీతినియమ ములయెొడల పట్టుదల 

యొక్క్క్టవ, అందువలన నత డసత్యమాడి మటేరెం జేండ్లలో పట్టపరీ 

కుకు ఇెళ్లుట కిష్టప డక కొంతకాలము చదువు కటి పెట్టి సురల. 
_ ౧౮౭౮ లాల ఆపరీమకు వెళ్లను, అశ్వినీక్రుమారదత్తు విద్యా వినయము 

లయం చెక్కు_వయాస్పకి కి కలవా డగుటచేత ౧౮౭౯ లో నతడు 
_ సెరాంపూరుణా శ్రావిద్యాలయమున నుపాధ్యాయుండుగం బ్ర బ,వేశించి 

- తద్విద్యాలయ ము ననేకవిధముల నఖివృద్ధికి చెచ్చెను, పిదప ౧౮౮౦ 

లో న్యాయశ్యాస్త్రపరీక్షృయం దు శ్రీర్హరడయి చారిసాలులో న్యాయ 

వాదిగ6 (బ్రబేశించెను. కానిాయతని కావృ శ్ర లి యంత పాతవుగ లేనం. 

“చున చానినీ వదలి, జారిసాలులో విద్యాశాఖవారీ. ప్రోళ్ళాహమానం 

; దనత్రం డి డ్రి స్థాపించిన చ్రజమోహన. విద్యాలయ మునందుు. మరల నుపా 

-అన్వినీకు మారదత్తు ౨౦౦ 

ధ్యాయుండుగం (బ్రవేశించి వేతన "సుమియు. ₹ై కొనకయే యందు 
౧౭ సంవఠ్నేరములకాలము పనిచే"సిను, ఈత డందు పనిచేసిన కాల 

మునే యావిద్యాలయ ము కళాళఖాలయగుటయేకాక యందు న్యాయ 
శాస్తా స్తా భ్యయనమునకుయభాడ ౧౮౯౮ లో చే నెర్భాటుకావింపంబ' డెను, 

ఈక కాల నక్సివృద్ధికి 6 చెచ్చుటకొ అకు అశ్వినీకఘమారదత్తు తన 
సాంతము రు 3౫00౦ ల రూపాయలను వెచ్చించెను, స్వార్ధరహిత 
ముగ నిటు ్పే పేదలసా హాయ్యార్థము. పని వేయుట కై అశ్వినీకుమారుల డీ 
కళాశాలయందు “ది లిటిల్ యర్ ఆఫ్ దిఫూర్ * అను పేర 

నొకవి ద్యార్థిసంఘము "నేర్సాటుచేసెను ఆయా కస్టసమయముల 
యందు గోవించిన నేవకు గొప ప్పగొప్ప 'ప్రహక్యోద్యోగీ లు కూడ 

నీసంఘమువారిని (పృశంసించియుం డిరి, కొంతకాల మయినతరువాత' 
- ఆకళాళాలను నిర్వహీంచుఖార మంతయు నత డొకసంఘము "నేర్చ 
టిచి యాసంఘమువారి కప్పంజెప్పెను (ప చళుత్వ ధనసా హాయ్యము 

లేకుండ ఈకళాళాలను నడపవలెనని అశ్వినీకుమారదత్తు ఎన్నెన్ని విగ 

ములసో చుళుత్నించెను కాని. యతని (పృయత్నములు సఫలము 

కాలేదు. ప్రృభుత్వమువా రిప్పటికి నీకళా కాలకు భనసాహాయ్య ము 

చేయుచున్నారు. ~~ 
ద్రజమోాహనకళాశాలతో చే కాక అశ్వినీకమారుని కింక 

నశేకసార్వజనికసంస్థలతో సంబంధ ముం"డెను. ౧౯౦౬ - వ సం 
వత్సేరమున బంగాళ దేశమున భయంకరమయిన కలివు "సంభవించిన 

కాలమున చారిసాల్ ప (పృజాసంఘ మునకు కార్యదర్శిగ నుండి తాను 
కీ డితులవిపయమున6 సకేనన సేవకు ఇతనిని వీరువా రను భేదముబేక 
యెల్ల రును టబ్రశంసించిరి.. అప్పు డీఠండు ౧౫౫ కూమనివార ఇసంస్థల 

చేర్పాటుచేసి, ఆసంస్థలద్వా రా పృతివారము దాదాపురు, ౬౦౦౦ wy 
లను కనుబాధితులకు. పంచి పెట్టుచుండువాండు. ఈరీతిని ౧౯౦౬-వ 
జూకొా నెలలో మొదలు సెట్టి 'ఆసంవర్భరమునంతే మువణుకును పొటు 

పడుచు సే యుం డెను, అందువలననే యతనికి శకష్రాదర్ ఆ ది 
క్సీక్సిశ్రొ ౨ ప్రజల కందజుకును దండ్రి, డ్రి యని విరుదుపేరు వచ్చినది. 

కర్ణన్యుప, భువు కావించిన బం గాళ దేళీవిభజనము సందర్భ మాన 
వంగరా స్త్రమన లేగనప్రుచండమయిన సంతోభమున_ SAS 
రుండుకూడ పాల్గొని విభిపనమునకు వ్యతి రేకమ్లుగక:: 

యొక సాళ్రుచే నూని ప్కభుత్వమువా . తనన కోకను. టే లిక్: 
యుండియు కాంగ్రా, సుతో స సంబంధము కలిగియు ందుటచేతను, స్వే! 
ఉద్యమమున కృషి ేయుచుండుటచేతను అతనిని బంధించి యతనివపె 
రాజ దో హఫునేరము మోపి యతనికి పృవాసికు విధించిరీ. అతని 
విద్యాసంస్థ విద్యార్థలందు రాజ దో హమును సురికొల్పుచున్న దని 
ప్రభుత్యమువారు దానిని చిక్కం 'బెట్టిం, మయోమకాలమున సలం 

_వురప్రు శేంసలకు పా (త్రేముగం బనిచేసినయాతని విద్యార్థి సంఘము నంచి 
వేసీ క కాని తేమ నిరదారోపణముల కాధారము లే" దనియు, తను 
యనుమానము లన్నియు (థా,ంతు లనియు సృభుత్వమువారికి 6. చత 
వాళ తెలీని సివచ్చినది, పారం టీకా షీరోల్ మున్నగు చాలర్లేయ 



£995 - 

పృముఖులుకూడ అశ్వినీకఘమూరునికి ప్ర వాసశిత. విధించుట అశ్య్యాయ | 

మని య ఖిహ్రైయపడిరి. ఇట్టిసందర్భ ములలో ప (వృభుత్వమువారి కతనిని 

తప్పనిసరిగ "వడుదలచేయవలసివచ్చెను. 

' అశ్వినీకమారు డిదెవజిలో 'నుడివినట్లు మిత వాది, ఇతడు. 

శాం శ్రైనువిమయము నను స్వదేశీ ఉద్యమము వివయమునను ఎక్కువ 

యభిమానముతో 'పనిచేసెను, ౧౯౦౬ - వ సంవత్సరమున "సమావేశ 

"మయిన వంగరా స్థ సభ కత. ఉఊాహ్వానసంఘాధ్యక్షుండుగ . నుండెను, 

| అటుపిమ్మట ౧౯౦౩. లో డక్కాలో జరగన వంగరా. ష్ట్ర మహాసభ 

. కతల డధ్యతు6 డయ్యెను. ఇతడు ' మితవాదియయినను తనయఫి పా, పొయి 

మును మెకి స్పష్ట్రముగం జెప్పుట కెప్పుడును వెనుదీసీ సీనవాండు. కాసు 

అశ్వినీకుమారదత్తు ఆసేకభామల నభ్యసిం చెను, హిందీ మరాశీ 

. ముస్ఫృసదేశీభావరిను చాగుగ నభ్యసించి ఆయాభావలయందలి మత 

- గ్రంథములను జదువవలయు నని యాతనియాశయము, సం 'స్కృఠీము 

౨ డును, పార్మీయందునుగూడ నతడు ముంచిపొండిక్యేకు సంపా 

దించెను, అతండు. వ్రాసిన “భక్తి కియోగము * అను (గృంథము బొల 

న. -దేశభామలయందును ఆంగ్ల భావయందునునూడ 

_కీశ్రరథమున. కనువాదములు కలవు, దీనిని క్రీ శ్రుయుక ళాతా శ్రీరామ 

శాస్త్రిగారు ఆం శ్రీకరించి యాయు ద్ద ంథమును “తెలుఇనవారికి 
EY) 

సులభము “వేపి సినారు:.. “భక్తియోగమును భారతీయ. 

పాళ్ళా. క్త పండితులానుగూడ నక్యధికముగం బృ 

పండితులును 

బ శంసించినారు: ల. 

పల్లెటూళ్ల లో. విద్యాభివృద్ధిని ? గహార్చి యు, పారీశుద ధ్ధ స్థమను 

గూర్చియు, కృషిప్ర, పృచారములను కావించుట కై అశ్వినీకమారదత్తు 

ప్ర ల్యేకముగ నొకసంఘ మును స్థాపించి, యాస సంస్థకు సీంశేయు మాడు
 |...” 

= 

పందలరూపాయలశాబడి- గలయా స్తీ 

ములద్యారా. 'సాంఘికదురాచారములను ప్రజలకు చెల్ల డించుటకై 

అతడు కొన్నియా శ్రా 'తానాటక్ష సంఘములను స్థాపించి. పట్టణమలకు 

పంపుచుండువా:డు. కలకత్తాలో నిట్టిసంఘుములు నాటకములను 

ర్మించినప్పు డు ఆకుతోవ.ముఖర్టీ మున్నగు విద్యాధికులు కూడ వాని 

చెకుపు._వగం ్రశంసించియుండిరి. ఈ మహాశయుడు ౧౯౨౫-వ 

సంవర్ళేరము, నవంబరు. ౭-వ శేదీని కలకత్తాయందు పరమపదింెను. 

_ జేవకలు చె వైద్యులు, బో 

దమందును, ఇతర చేదములందును ఈచేవతలను స్తుతించిననూ కములు: 

పెక్కు_లు గలవు, డేవశిల్చీయైనత్వష్థ తనకూంతురై న. 'సరణ్యును 

నూర్యున కిచ్చి వివాహము. చేసెను. ఆమె నూర్య శాపమును భరింప 

లేక తనరూప మువంటియాపముగల నుటీయొక స్త్రీని నూర్యునియొద్ద 

వరి ౦0 పణబడినవి. 

నొసంాసు, నాటక ప ప్రదర్శన 

త్ర 

pe 

గజ్జపురూపము ధరించి ఆంమగజ్ఞమువెంట దగిలెను, వారీయిద్దజుకు 

నశ్వినీకుమారులు . పుట్టిరి, విరు కవలం (బున్వే. ౧౦. ౧౭. ౧-౨): 

ఎచ్చటవచ్చినను ఇద్దజును కలసివచ్చెదరు.. జబుశ్వేదమునందు6 బెక్కు._ 

సూ. క్షములలో వీరు చేసి సిసట్టివై వై ద్యసంబంధమైన యద్భుతే కృత్యములు 

వందను6€ "రేధుని కూపమునశుండి 

తీసి సిరి; తౌగ్ఫు్యుని సము ద ముననుండి రకీంచిరి ; ముదుసలీయు '. బల. 
| 

హీాను(డును అయిన చ్యవనుని . పడుదువానినిగ 6 చేసీ రీ; అగ్నిలో 

డన్న వానిని 

గాలీన ఆ తికి సుఖము కోలుగంటేసీ ర; కావికి6 గ స్ట నకు గన్నులు 

తొడపోయిన విశ్వలకు నినుపతో డ, శయవబుషియొక్క యొండి 

పోయినయావునకు6 బాలు నిచ్చిరి _అథర్వణులైై న... ధధ్యకబుషికి 

గుజ్జపుందల పెట్టి వానియొద్దనుండి మధువిద్య చేరిరి 3 శ్యావుం డను 

బుషి. మ్యాడుకునుకలు, కాంగా (బృతికించిరి (బున్వే.; వుం, ౧ 
ల 

సూక్త క. ౪ రోలు ౧౧౨, ౧౧౬-౧౨౦). 

అశ్వినీకమారులకు మొదట హ్లవిర్భాగము . లేదు. వరు చ్యవను 

నకు, యౌవన మొసంగంగా నాతడు తేసత పోబలముచే నింద్రుని 

| మెప్పించి వీరికి హవిళ్శాగ మిస్పించెను". ఇట్లు మహాభారత మునందు 

(వన్న అ. ౧౨౧-౧౩౫౩ ఆం ధృభా. 9 3.93 5 జెస్ప-బడెననూ, 

బుగ్వేదము ౧-వ మండలమునంటే త్రశ్వెనీ దేవతలను హవిర్భాగమునకం 

బిల్చినమంత్ర త,ములు కానవచ్చుచున్నవి ౧౪కి; ౧. ౨౨3 ౧. 3౪) 

" చేవమునందు( జెప్పయిడిన యశ్వినీ చేవ శెవ్వరన్నవిమయమై 

చక్చించుచు. యాస్కాచార్యుం డిట్లు' చ్రాగియాశ్నా౭డు ; వా 

( 6 అశ్విను లనంగా అశ్వే ములుగల పుణ్యవంకుతై న. గొప్పరాజు 

లని జార్షభావబుషియొక్క_ యభిప్రాయము... ==. ఇ 64 6 అశ * * ఏ ఇ ౨ 

అశ్విను లెవరు ; ర భూమ్యా కాళము లని కొందజు; అహో ర్యాత్రము . 

లని కొందజు) సూర్య చం ద్రు ద్దు లని కొరదటు? పుణ్యము చేసినయిద్దణు 

రాజు .లని _ఐితిహాసీకులు చెప్పెదరు) (నిరుక్ష కము, ౧౨- ౧) 

' డీననిఫెటి చూడ సృష్ట్రిచమక్కారయులను ఇ పూచి వె వై దికకవులు 

రూపకముగ చేవత లని వర్ణ ంచి రనియు( దరువాతివారు - వారీని నిజ 

ముగ 'చేవత లని ని కథల కల్చించి రనియుూ 6 .దోయచున్నది, 

అశ్వినీదేవతలు. సజ్జమురమొక్క్ల . నాసికనుండి పుట్టిరి గనుక్ష 

నాసక్యు, లనియుC చేరు, వీరు మిక్కిలి చక్కనివారు. చక్కో_నిపురు . 

షులకు వీరిని 'ఉపనూనముగ6 దీసీ కొందురు. వీరియిద్దజుకు 'నక్వినా, 

“నాసత్యా, దృష్టా దఫా 'అన్న పే ళ్లున్నను “పెద్దవానికి. చాసత్యుం. డనియు, 
జిన్నవానికి. దస్త్రం డనియు విడిగ6 జె భ్లన్సట్టు . “కానవచెడిని 

2: నుంచి తొను. 'ఆండుగుజ్జపు, రూపమును ధరించి వెడలిపోయెను, | 

: నూర్యు(డు. కొన్ని దినములకు. నామోసము. కనుగొని తాను. “మగ |. 

(మహాభా, 3 అనుళ్య్వా అ, ౧౫౦, న్లో ౧౯) . సాండురాజవల్నికి 

మాది దికి పీరివలన నకుల సహచేవులు కలిగరి.. 

2 (6 యజ్ఞ ము” యొక్క తల పోలా. నశ్విను.. లింకొకతేలు చెట్టి టి బ్రతికించి. రనియు, నందున వస్టనకకంపన ఛై దైద్యులకును గార్ల 

- వము. కలిగ ననియు. అప్పటినుండి ౬ యా చేవతలస వావిర్శాగము కలిగ; 'ననీయు ధశ్యంతరి సుక్రు తమునందు వా చ్రాసీనాయు. (నూ తఫా నమ్మ 
. 0% శణిమయమే క శ్రీరీయసంహిత్ బ్బ. ౪౯. ౧; ఫతప భర! వ్యణము ఓ ఇకరేయస్రక్ముణ య ౧ oT యోలహాడలకెప్పణుకి యున్నది 

ery 


